
 

 

การก ากับดูแลกิจการ 
 

บริษัทมีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึง
ความส าคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ ถื อหุ้ นและผู้ มี ส่วนได้ เสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึง       
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมัน่ให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และก าหนดใ ห้มีการทบทวน
นโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทมีดงันี ้ 
 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
ส่งเส ริมให้ผู้ ถือหุ้ น ได้ ใช้ สิท ธิขัน้พื น้ฐานของผู้ ถือหุ้ น  และดูแลผู้ ถือหุ้ นมากกว่า สิท ธิตามที่             

กฎหมายก าหนด โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
ก ากบัดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบตัิอยา่ง

เท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื่นในทางมิชอบ                      
ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ดูแลผู้ มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ          

ของผู้ มีส่วนได้เสีย และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ             
มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมั่งคั่ง  ความมั่นคง
ทางการเงิน และความยัง่ยืนของบริษัท 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ                     

แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย พร้อมทัง้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงิน      
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย         
มีความเท่าเทียมกนัและน่าเชื่อถือ 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวงั รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท

และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้ นทุกคน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม       
รวมถึงการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัท 
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ในปี 2560 คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ออกหลกัการก ากับดแูลกิจการ
ที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : “CG Code ปี 2560”) ซึ่งได้วางหลัก
ปฏิบตัิส าหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลกั คือ 

 

1. ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

2. ก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
4. สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
5. ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
6. ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
8. สนบัสนนุการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น 
 

เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท น าไปปรับใช้ในการก ากับดูแลให้กิจการมีผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส าหรับผู้ ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน  
บริษัทได้พิจารณาทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัท โดยให้น าหลกัปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ไปปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัทให้ได้มากที่สุด และ
ก าหนดแนวปฏิบตัิเพิ่มเติมที่บริษัทควรจะด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบริษัท   และ
ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน า CG Code ไปปรับใช้ 

  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการดูแลให้ผู้ ถือหุ้นมีการใช้สิทธิและมีหน้าที่ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ลงทุนสถาบนัหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย ใน
ฐานะผู้ลงทุนใน    ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในฐานะของผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามแนวปฏิบตัิตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่เป็นท่ียอมรับ กล่าวคือ 

 

1) สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น และดูแลผู้ ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น 

2) การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
ก ากับดแูลให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิ และปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับการปฏิบตัิอย่าง
เท่าเทียมกัน มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ 
ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม  
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3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
ดแูลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสีย และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิ มี
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมอืระหว่างบริษทักบัผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความมัง่คัง่ ความมัน่คง
ทางการเงิน และความยัง่ยืนของบริษัท มีการก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท หรือการให้ส่ิงของใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัองค์กรเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท  

4) การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ ที่
เก่ียวข้องทุกฝ่าย พร้อมทัง้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูล                
ได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนั และน่าเชื่อถือ 

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ระมดัระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัท 
และเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นทุกคน โดยมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม 
รวมถึงการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัท 

 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ตามที่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ดงันี ้  

 

1.   สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น โดยตระหนกัถึงความส าคญัของผู้ ถือหุ้นและสิทธิของ
ผู้ ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของ ซึ่งควบคุมบริษัทโดยผ่านคณะกรรมการบริษัทที่แต่งตัง้เข้ามา และมีสิทธิในการ
ตดัสินใจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของบริษัท บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และได้รับ
การคุ้มครองสิทธิขัน้พืน้ฐาน   โดยด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลู ข่าวสารของบริษัทท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ 
และทนัเวลา รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น สิทธิการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน สิทธิการแสดงความคิดเห็นและซกัถามในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของ
บริษัท เช่น การจัดสรรเงินก าไร การเลือกตัง้กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  และการอนุมตัิธุรกรรมที่ส าคญั ท่ีมีผลต่อทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท เป็น
ต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ไว้ชดัเจนว่า บริษัทจะส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้
ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐาน โดยบริษัทจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ ผู้ ถือหุ้น โดยมีแนว
ทางการปฏิบตัิที่ดีต่อผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
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การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

1. บริษัทได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ ถือหุ้นทุกราย เป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมอย่างน้อย 21 วนั โดยหนงัสือนดัประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ทัง้ข้อมลูวนั เวลา สถานที่และวาระ
การประชมุ พร้อมทัง้ระบวุตัถุประสงค์ เหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนออย่างชัดเจน 
เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถึงเร่ืองที่จะมีการพิจารณาในที่ประชุม เพื่อเป็นปัจจยัพิจารณาในการตดัสินใจเข้าร่วม
ประชมุ พร้อมทัง้ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูประกอบการตดัสินใจล่วงหน้าก่อนการประชมุ โดยบริษัทหลีกเล่ียงการเพิ่ม
วาระอื่นๆ ท่ีจะต้องมีการลงมติในที่ประชุมที่ไม่ได้ก าหนดล่วงหน้าในการประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเป็นการไม่เป็น
ธรรมต่อผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชมุ  

2. ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี บริษัทน าเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเป็นประจ าทุกปี พร้อมทัง้น าเสนอถึงนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน รวมทัง้หลักเกณฑ์การให้
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นด้วย 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อ
กรรมการให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบคุคล เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง  

4.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ น และเสนอชื่อกรรมการ โดย
ประกาศแจ้งให้ทราบผ่านชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้ง
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการรับเร่ืองที่เสนอมานัน้ไว้อย่างละเอียดชัดเจน  โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบ
วาระการประชมุและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

5.  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอค าถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบับริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อตอบในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยประกาศแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอความคิดเห็นและค าถามต่อ
เลขานุการบริษัทล่วงหน้าได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และในระหว่างการประชุม ประธานกรรมการ
บริษัท ซึ่งท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและตั ง้ค าถาม
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องต่อที่ประชุม โดยให้แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระการประชุมในระหว่าง
การด าเนินการประชุมภายหลังจบการรายงานหรือน าเสนอในแต่ละวาระการประชุม หรือแสดงความเห็น หรือ
สอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมภายหลงัจากที่ประชุมด าเนินการประชมุครบตาม
ระเบียบวาระแล้ว 

6.  บริษัทมีนโยบายอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้า   

7.  บริษัทมีการน าเทคโนโลยีระบบบาร์โค้ดและโปรแกรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้ นของ บริษัท                    
อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั มาใช้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียน การลงคะแนน และการ
นบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็ว ถกูต้อง แม่นย า 

8.  บริษัทได้จดัให้บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย และบคุคลที่เป็นอิสระซึง่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นอย่าง
น้อย 2 คน ท าหน้าที่พยานในการนบัคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบั โดยประธาน
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กรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชมุได้แนะน าผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนต่อที่ประชมุและจดัให้มีการบนัทึก
ไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ในการแสดงผลมติต่อที่ประชุมจะแสดงผลทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
และบัตรเสีย ส าหรับผลการตรวจนับคะแนน ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้เปิดเผยมติพร้อมผล
คะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชมุ  

9.  หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทได้ระบุรายละเอียดในวาระการประชมุต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

9.1      วาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ มีการระบชุื่อ นามสกลุ อาย ุประวตัิการศกึษา ประวตัิ
การท างาน  จ านวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
รวมถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ เช่น กรรมการ 
หรือกรรมการอิสระ รวมทัง้ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจ านวนวาระ/
ปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท  

9.2  วาระพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี มีการระบชุื่อผู้สอบบญัชี บริษัทที่สงักัด ใบอนญุาต
ผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้ สอบบัญชี จ านวนปีที่สอบบัญชีให้
บริษัท รวมทัง้ประเด็นเก่ียวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี ไว้อย่างชดัเจน  

9.3  วาระพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบ รวมถึงในกรณีที่เสนอให้
งดการจ่ายเงินปันผล  

9.4  ในหนังสือนัดประชุม มีการระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลของแต่ละวาระการประชุม 
รวมถึงแสดงความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระการประชมุไว้อย่างชดัเจน 

10.  บริษัทจดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  ครอบคลมุรายละเอียดส าคัญ
ในเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปนี ้

10.1 บนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน โดยแจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนโดย
ใช้บัตรลงคะแนน รวมถึงวิธีการแสดงผลคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบก่อนเร่ิมการ
ประชมุ  

10.2 บนัทึกประเด็นค าถามค าตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือเสนอความคิดเห็น
ในวาระต่างๆ  ในที่ประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับ
ทราบ  

10.3 บนัทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชดัเจน พร้อมทัง้บนัทึกจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน ทัง้ที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการ
ลงคะแนนเสียง     

10.4 บนัทึกรายชื่อ พร้อมต าแหน่งของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชุม 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบถึงการมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละ
ครัง้   
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ทัง้นี ้บริษัทได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทภายในวันท าการถัดไป และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
www.ch-karnchang.co.th ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมลูดงักล่าว
ได้โดย ไม่ต้องรอถึงการประชุมครัง้ต่อไป และได้จดัท าวีดิทศัน์บรรยากาศการประชุมผู้ ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้ที่สนใจข้อมลูของบริษัท สามารถรับทราบรายละเอียดการ
ประชุมนอกเหนือจากที่บนัทึกในรายงานการประชุม โดยบริษัทได้เปิดเผยวีดิทศัน์ดงักล่าวไว้บนเว็บไซต์จนถึงการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไป 

11.  ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง ประธาน
กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 
(ผู้บริหารสูงสุด) รวมทัง้ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี             
ทกุครัง้ เพื่อร่วมตอบข้อซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 

 12.  บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นอย่างมาก โดยเน้นเร่ืองการจดัสถานท่ีและ
เวลาที่ใช้ในการประชมุที่สะดวกตอ่การเดินทางของผู้ ถือหุ้น อีกทัง้เป็นเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ บริษัทจึงได้ใช้
ที่ท าการของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม  ซึ่ งตั ง้อยู่ เลขที่  587 อาคารวิ ริยะถาวร ถนนสุทธิสารวิ นิจฉัย                              
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก ใกล้เคียงกบัสถานีรถไฟฟ้า
ใต้ดิน หรือใกล้จุดขึน้ลงทางด่วน โดยมีการจดัรถตู้ รับ-ส่ง จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และจดัสถานที่จอดรถให้กับ               
ผู้ ถือหุ้นอย่างเพียงพอ     

13.  บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้ นในบริษัท และในบริษัทย่อยไว้อย่างชัดเจน โปร่งใส                
และตรวจสอบได้ และไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท 

14.  บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นรายย่อย (Free Float) มากกว่าร้อยละ 40 โดย
คณะกรรมการของบริษัทมีการถือหุ้นรวมกนัไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัท 

15.  บริษัทมีสดัส่วนการถือหุ้นของนกัลงทนุสถาบนัรวมกันมากกว่าร้อยละ 5 

16.  บริษัทได้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในเร่ืองการซื อ้หุ้นคืน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถติดต่อส่ือสารระหว่างกนัได้ 

 17.  บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้ น (Shareholders agreement) ที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นรายอื่น     

2.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทมีนโยบายสนบัสนุนและให้ความส าคัญในการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยหรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น 
ดงันัน้ บริษัทจึงมีมาตรการต่างๆ ดงันี ้ 

http://www.ch-karnchang.co.th/
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1.  บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหน่ึงเสียง ทัง้นีเ้พื่อ
ความเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยมีแนวพิจารณาคอืหุ้นประเภทเดียวกนัควรมสิีทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกนัเท่ากบั
หน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

 2.  บริษัทมีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
บริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอชื่อบคุคล
ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทก่อนวันประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้
ประกาศแจ้งรายละเอียดพร้อมหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างละเอียดชดัเจนให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านช่องทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลา 4 เดือน  ทัง้นีเ้พื่อเป็นการสร้างความ
มัน่ใจให้กับผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยในการใช้สิทธิเสนอเร่ืองที่เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัของบริษัท และสิทธิในการ
เลือกตัง้กรรมการทีเ่ป็นอิสระมาดแูลผลประโยชน์แทนตนได้ 

3. บริษัทก าหนดแนวทางการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทถือเป็นนโยบายส าคญัที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ใช้โอกาสจาก
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยระบุไว้ในรายงานประจ าปี และ
คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ น าแจกและเผยแพร่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัททุกคนได้
รับทราบและปฏิบัติตาม พร้อมน าข้อมลูดงักล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่พนกังาน
ทกุคนสามารถเข้าถึงได้ 
         กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีแนวทางปฏิบตัิที่ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส 
และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะซึง่ถือหลกัทรัพย์ของบริษัทรวมทัง้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ทกุครัง้
ที่มีการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย์ ต่อคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัที่ซือ้ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนีก้รรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนด 
รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย 
       บริษัทให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดแนวทางการ
ควบคุมภายในเพื่อป้องกันและลดความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้  โดยบริษัทได้ก าหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมลู
ภายใน กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 
2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  สืบเนื่องจากแนวทางในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัท โดยในทกุปี
ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด   

                4.  บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผย
ข้อมูลหรือขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้นตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการเปิดเผยชื่อและ
ความสัมพันธ์ของบุคคลที่เก่ียวโยง นโยบายการก าหนดราคาและมูลค่าของรายการ รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการเก่ียวกบัรายการดงักล่าว ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอย่างชดัเจน  

               คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึง่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัหรือมีส่วนได้เสียกบั
วาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบริหารจะแจ้งกรรมการและผู้บริหารซึ่งไม่ได้
รับอนญุาตให้เข้าร่วมประชมุ หรือออกเสียงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการล่วงหน้า ทัง้นี ้การพิจารณาว่าบคุคลที่เก่ียว
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โยงกันและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึง่กรรมการและผู้บริหารทุกคน
มีหน้าที่จัดท าและเปิดเผยรายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่
คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจดัท ารายงานการมีส่วนได้เสีย 

                 5. บริษัทได้เปิดเผยว่ารายการระหว่างกันได้กระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยนอกเหนือจากการแจ้งรายการเก่ียวโยงดงักล่าวผ่านช่องทางการแจ้งข่าวแก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแล้ว บริษัทยงัได้เปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนัไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท 

6.  บริษัทไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท ารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์ หากพิจารณาจากโครงสร้างการถือหุ้นและระดับของการท ารายการระหว่างกันภายใน
กลุ่มธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากรายได้และรายจ่ายของบริษัทจากการท าธุรกิจในกลุ่ม โดยเทียบกับรายได้รวมและ
รายจ่ายรวม ทัง้นีจ้ะพิจารณาระดบัของการท ารายการไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือรายจ่าย ซึง่ต้องน้อยกว่าร้อยละ 25 
ยกเว้นกรณีที่เป็นการท ารายการตามปกติธุรกิจและกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมกับบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ไม่มี               
ผู้ เก่ียวโยงที่ถือหุ้นเกิน 10% 

                7.  บริษัทอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออก
เสียงโดยมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนและบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ             
ซึง่เป็นกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ข. ไปพร้อมกับหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุในวนัท่ีก าหนดยงัคงสิทธิ
ในฐานะผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเท่าเทียมกนั 

8. หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทจดัส่งพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม ได้ระบถุึงรายละเอียด เอกสาร และ
หลกัฐานที่ใช้ในการมอบฉนัทะไว้อย่างชดัเจน  พร้อมทัง้แนะน าขัน้ตอนท่ีสะดวกในการมอบฉนัทะ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถจดัเตรียมได้อย่างครบถ้วนถกูต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชมุของผู้ รับมอบฉนัทะ 

9.  ข้อก าหนดในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองนัน้ บริษัท
มิได้ก าหนดกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขใดที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการมอบฉันทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุแทนแต่
อย่างใด มีเพียงก าหนดให้รับรองเอกสารโดยตวัผู้มอบฉันทะ และตวัผู้ รับมอบฉนัทะเท่านัน้ เพื่อเป็นการยืนยนัว่า
ได้มีการใช้สิทธิและมอบสิทธิในการเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ที่พึงปฏิบตัิ 

10.  บริษัทจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 
วนั 

               11.  บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดของหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นฉบับ
สมบูรณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาพิจารณารายละเอียด
ของแต่ละวาระ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  

12. บริษัทจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมภาษาไทย ให้กับผู้ ถือ
หุ้ นชาวไทย และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้ นต่างชาติ บริษัทได้จัดท าหนังสือนัดประชุมและเอกสาร
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ประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ ถือหุ้นต่างชาติ โดยผู้ ถือหุ้นทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติทุกคนจะ
ได้รับเอกสารอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
               13.  บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้กู้ ยืมเงิน หรือการค า้ประกัน
สินเชื่อ ให้กับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทยกเว้นในกรณีที่เป็นการให้กู้ยืมหรือค า้ประกันเงินกู้ตามสดัส่วน
การถือหุ้นท่ีเป็นไปตามสญัญาร่วมทนุ 

               14. ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการท ารายการซือ้ขายสินทรัพย์ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์   

3.   บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

               บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ 
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี ้
ชุมชน สงัคม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี ้
ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีตามข้อก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  เนื่องจาก
บริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างก าไร
ให้กบับริษัท ซึง่ถือว่าเป็นการสร้างความส าเร็จในระยะยาวของบริษัทได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทได้ก าหนดไว้
ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการว่า บริษัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่กระท า
การใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสีย และก าหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มี ส่วนได้เสียได้รับความ
เสียหายจากการละเมิดสิทธิ  โดยแนวปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นดงันี  ้

               1.  ผู้ ถือหุ้น  

             -  ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สจุริต และเป็นธรรม โดยค านึงถึงผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อย และ
เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เก่ียวข้องโดยรวม 

-  บริหารกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า มัน่คง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
             -  จดัการดแูลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทสญูค่า หรือสญูเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 

  -  เปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศทัง้ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่เก่ียวกับธุรกิจและผลประกอบการ
ของบริษัทที่ป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม ่าเสมอ ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการ
ประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท 

              -  บริษัทได้ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในหมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น และการ
ปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนีบ้ริษัทได้ให้ความส าคัญกับการจัด
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  โดยบริษัทปฏิบตัิตามหลกัการประเมินคุณภาพการจดัประชมุสามัญ  
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทัง้ก่อนการ
ประชุม วันประชุม และหลังการประชุม เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นทุกคนได้ใช้สิทธิออก
เสียงในการประชมุได้โดยเท่าเทียมกนั   
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           2.  คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี/้ลกูหนี ้  

 - บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี/้ลูกหนีทุ้กรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

- เงื่อนไขการคดัเลือกคู่ค้า มีการแข่งขนับนข้อมลูที่ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการกีดกนัไม่ให้คู่ค้าราย
ใดรายหนึ่งเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ  

- ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง และไม่สนบัสนุนสินค้าหรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญา   

- จดัท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกนั  
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วน มีระบบการ
ควบคมุภายในที่ป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง  

- จ่ายเงินคู่ค้าให้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระเงินท่ีตกลงกัน ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้กับ
คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนีอ้ย่างเคร่งครัด  

- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลบัของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจ้าง
ให้แก่กรรมการและพนกังานของคู่แข่ง  

- ไม่กล่าวหาในทางร้ายแก่คู่ค้าโดยปราศจากข้อมลูแห่งความจริง  
- หลีกเล่ียงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา          
- ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตัง้อยู่บนพืน้ฐานของ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  

- ปฏิบตัิตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด รวมถึงภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจ
เกิดขึน้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุท าให้ผิดนัดช าระหนี ้ต้องรีบ
แจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยไม่ปกปิดข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางที่แก้ไขโดยใช้หลักความ
สมเหตสุมผล  

- บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัท และรักษา
ความเชื่อมัน่ต่อเจ้าหนี ้ 

- มุ่งมัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพท่ียัง่ยืนกบัเจ้าหนีแ้ละให้ความเชื่อถือซึง่กนัและกนั 

3.  ลกูค้า  
              -  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม       

มีทัศนคติที่ดี และให้ความส าคัญต่อลูกค้า ปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น มีน า้ใจ 
สภุาพอ่อนโยนและรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ
ชอบ รวมทัง้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่ งบุคคลใด
โดยเฉพาะ 

              -  ส่งมอบสินค้าที่มีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม 
              -  ให้ข้อมลู ข่าวสาร และค าแนะน าที่ถูกต้อง เพียงพอ และทนัเหตุการณ์ต่อลกูค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกับ

สินค้าการบริการ 
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              -  ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้อง
รีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

              - มีกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ 
รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองการส่งมอบ และการด าเนินการอย่างถึงที่สดุเพื่อให้ลกูค้าได้รับ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว 

                     4.  คู่แข่ง  
- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่งอย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรม อย่าง
มีจริยธรรม โปร่งใสและแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมาย 

  -  บริษัทมีนโยบายเสรีทางการค้า และบริษัทเชื่อว่าการมีคู่แข่งเป็นเร่ืองดีเพราะจะท าให้เกิดการพฒันาทัง้
มาตรฐานการบริการ และนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเสนอต่อลกูค้า 

              -  ประพฤติปฏิบตัิภายใต้กรอบการแข่งขนัท่ีดี 
              -  ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งขนัทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายและปราศจากข้อมลูความจริง 
              -  ไม่เข้าถึงสารสนเทศที่เป็นความลบัของคู่แข่งด้วยวิธีการท่ีไม่สจุริตหรือด้วยวิธีการอื่นที่ไม่เหมาะสม 

                    5.  ผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ  
             -  บริษัทได้ก าหนดนโยบายและขัน้ตอนการอนุมตัิรายการที่เก่ียวโยงกนัไว้อย่างชดัเจนเพื่อป้องกันความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้  

                     6.  พนกังาน  
-  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท างานแก่พนักงาน 
รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี ส่งเสริมให้พนกังานมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี
และท างานได้อย่างมีความสขุ โดยมีบริการห้องออกก าลงักาย มีแข่งขนักีฬาประจ าปี เพื่อสร้างสามคัคี
และความสมัพนัธ์อนัดี    

-  บริษัทตระหนกัเป็นอย่างยิ่งถึงความส าคญัของพนกังาน และเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ บริษัทสรรหา
และว่าจ้างบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อเข้ามาปฏิบัติงาน และสัมพันธ์กับ
ความต้องการและการเติบโตของบริษัท โดยจัดโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องให้มีความสามารถในระดบัสงู 

-  บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติเก่ียวกับค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสมและเป็นธรรม ตลอดจนจดัให้มีสวสัดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น การจดัตัง้
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ สิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่บริษัทก าหนดเงิน
ช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือบิดามารดาของพนักงาน หรือ คู่สมรสถึงแก่กรรม การจัดให้มีการตรวจ
สขุภาพประจ าปี การจดักิจกรรม 5 ส. และการจดัให้มีสถานท่ีออกก าลงักาย เป็นต้น 

-  บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่งโดยได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรภายในที่
ชัดเจน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับชัน้ ตัง้แต่ระดับพนักงานจนถึงผู้ บริหารระดับสูง ให้ได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้  ความสามารถทัง้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะในการ
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ท างาน รวมทัง้การจ้างงานในเงื่อนไขที่ยุติธรรมเหมาะสมกับสภาวะตลาดและสอดคล้องกับกฎหมาย
แรงงาน 

-  การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตามศักยภาพการท างาน ด้วยการน าระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการวัดความสามารถเพื่อเป็นหลักในการพัฒนาสมรรถนะ 
(Competency) และมีการวดัผลการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนก าหนดเป็นดชันีชีว้ดัผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่
ส าคัญประกอบการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจในการพัฒนางาน และ
ผลตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการและสอดคล้องกับผลการด าเนิ นงานของ
บริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 

-  การสร้างบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและการท างานเป็นทีม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบังานท่ีปฏิบตัิอย่างทัว่ถึง  

-  บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้านการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และแนว
ปฏิบตัิที่ชดัเจนในการไม่เลือกปฏิบตัิ การให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการจ้างงานของสตรี ผู้พิการ กลุ่ม
ผู้ ด้อยโอกาส เยาวชน ผู้สงูอายุ และการยอมรับสิทธิในการรวมกลุ่มและร่วมเจรจาต่อรองของพนกังาน 
โดยในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับการร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนษุยชนแต่อย่างใด  

-  การก ากบัดแูลให้พนกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่พนกังานเพื่อไม่ให้มีการกระท าผิดกฎหมาย โดยบริษัทก ากับดแูลให้พนกังาน
มีการใช้สินค้าถกูกฎหมายและป้องกันการละเมิดลิขสิทธ์ิหรือทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมให้
ใช้แนวทางการด าเนินงานและปฏิบัติหน้าที่ โดยสุจริตไม่เก่ียวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อ
ผลประโยชน์และความส าเร็จของบริษัท 

               7.  สงัคมและส่วนรวม  
 - บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม และ
เปิดเผยถึงการปฏิบัติ โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่กระท าการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อ
ชื่อเสียงของประเทศ   ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และประโยชน์สาธารณะ 

- ส่งเสริมและปลกูฝังให้เกิดจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมให้กบัพนกังานทกุระดบั  
- ไม่กระท าการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือยอมเป็นเคร่ืองมือที่จะท าให้เกิดการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตาม
กฎหมาย 

                8.  ชมุชน  
- บริษัทถือว่าชุมชนเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทต้องดูแลและอ านวยความสะดวก บริษัทจึงมุ่งเน้นการส่งเสริม
กิจกรรม  ต่างๆ  เพื่อการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นการตอบแทนสงัคม จึงมี
นโยบายให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน โดยปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ   

-  ร่วมประชุม แลกเปล่ียนความคิดเห็น และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างสม ่าเสมอ  

-  บริษัทก าหนดให้มีมาตรการป้องกัน/แก้ไข เมื่อเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนอนัเนื่องมาจาก
การด าเนินงานของบริษัท 



 
บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 

12 
 

 

            9.  ส่ิงแวดล้อม  
-  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานการค านึงถึงส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งมัน่จะปฏิบตัติาม
กฎหมาย   กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อก าหนดต่างๆ รวมทัง้การยึดแนวนโยบายของภาครัฐที่เก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และพร้อมที่จะด าเนินการพฒันากระบวนการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมภายในองค์กร
อย่างจริงจงัและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สดุ และเกิดของเสียจาก
กิจกรรมขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยที่สดุ รวมถึงการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานใน
เร่ืองส่ิงแวดล้อม และการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การ
ด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสะท้อนความยัง่ยืนของธุรกิจต่อไป  

- พฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการส่ิงแวดล้อมในทกุกิจกรรมของบริษัท เพื่อลดมลภาวะและผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงานปฏิบัติ และการประเมินผลอย่าง
ชดัเจน  

- ให้การสนบัสนนุการอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม รวมทัง้ด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร และให้ความร่วมมือกับ
พนกังาน ลกูค้า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป เพื่อสร้างภาพลกัษณ์และความ
เข้าใจอนัดีต่อการจดัการส่ิงแวดล้อมของบริษัท  

-  มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน 
อนัเป็นผลมาจากการด าเนินงานของบริษัท  

- ส่งเสริมให้พนักงานบริษัทมีจิตส านึกและมีความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมภายใต้ระบบการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมตลอดจนรณรงค์การอนรัุกษ์และการใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้ผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ อาทิ สารภายใน บอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียน
ภายในต่อพนกังานเพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะด้านส่ิงแวดล้อม 

- มีการน าเสนอผลการปฏิบตัิงานตามนโยบายและแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมในรูปแบบการ 
รายงานตรงต่อคณะกรรมการ และเผยแพร่การด าเนินงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมแก่พนักงานของ
บริษัท ผู้ ถือหุ้ น และผู้มี  ส่วนเก่ียวข้องกับบริษัท รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนผ่าน
เว็บไซต์และรายงานประจ าปีของบริษัท 

      10.  บริษัทได้ก าหนดนโยบายที่จะไม่เก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ
มนุษยชนซึ่งเป็นรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคลากร อันจะมีส่วนส าคัญในการสร้างคุณภาพ และผลงาน
โดยรวมของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้มุ่งมัน่ท่ีจะดแูลพนกังาน ดงันี ้ 

1. การดูแลด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ นอกเหนือจากสวสัดิการพืน้ฐานตามกฎหมายแล้ว บริษัท มุ่งมัน่
ที่จะจ่ายผลตอบแทนและจดัสวัสดิการตามความเหมาะสมและสมควรแก่กรณี โดยการเทียบเคียงกับ
สภาพตลาดโดยรวมอย่างสม ่าเสมอ   

2. การพัฒนาบุคลากร บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากร ด้วยการสร้างความพึงพอใจ ทัง้ในด้าน
ผลตอบแทนและบรรยากาศในการท างาน โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความต้องการของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร 

11.  บริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการไมล่่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ 
เพื่อเป็นการป้องกนัปัญหาที่อาจท าให้บริษัทเสียหาย หรือเสียชื่อเสียง โดยห้ามผู้บริหารและพนกังาน น าซอฟแวร์
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ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคดัลอกซอฟท์แวร์ลิขสิทธ์ิมาใช้ด้วยเหตผุลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิต
ซอฟต์แวร์นัน้ๆ และให้พนกังานทกุคนมีหน้าที่ชว่ยกนัดแูลรักษางานอนัเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่
น าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต รวมถึงมีนโยบายห้ามการ
ด าเนินการท่ีมีลกัษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทกุประเภท โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1. พนกังานทุกคน มีหน้าที่ปกป้องและรักษาความลบัอนัเก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเพื่อมิให้
ข้อมลูเหล่านัน้ร่ัวไหล และต้องไม่น าทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตวัหรือเพื่อบคุคลอื่นโดยมิได้รับอนญุาต  

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื่น และไม่น าผลงานอันมี
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนของผลงานไปใช้โดยที่ ไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของผลงาน 

 12.  บริษัทได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัท หรือการให้ส่ิงของใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลที่มีหน้าที่หรือธุรกิจที่ เก่ียวข้องกับองค์กร เพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยก าหนดเป็นแนวปฏิบตัิในการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็น
ธรรมในการด าเนินธุรกิจอย่างชัดเจน เช่น มีการปฏิบัติตามข้อห้าม แผนงาน หรือมาตรการในการควบคุมภายใน  
จริยธรรมและการก ากบัการปฏิบตัิงาน ซึง่ถือเป็นหน้าที่ของพนกังานทกุคนและทกุระดบัในบริษัท และมีการควบคมุดแูล
ด้านจรรยาบรรณ จริยธรรมและแผนงานหรือมาตรการในการก ากบัการปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตและให้
สินบน รวมถึงอ านาจหน้าที่ในการรายงานเร่ืองต่างๆ โดยตรงต่อหน่วยงานติดตามตรวจสอบอิสระขององค์กร นอกจากนี ้
ยงัมีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต และได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการก ากับดูแลและ
ควบคมุเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทจุริต รวมถึงแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนว
ปฏิบตัิในการต่อต้านการทจุริตอย่างน้อยปีละครัง้เป็นประจ าทกุปี  

 ทัง้นี ้บริษัทได้มีการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันการทุจริตคอรร์รัปชั่นโดยก าหนด
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานที่ชดัเจนรัดกุม และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง เพื่อ
เป็นการป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

13.  บริษัทมีกระบวนการในการประเมินความเส่ียงจากการทุจริต โดยผ่านคณะท างานโครงการ
บริหารความเส่ียง ซึ่งมีการประชุมรายงานผลทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษัท             
ภิบาลและบริหารความเส่ียง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั และได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับ
การก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากการทจุริต ดงันี ้

  1. ห้ามมิให้พนกังานให้ หรือเสนอที่จะให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้าที่
ของรัฐ นายหน้า ตวัแทน คู่ค้า เป็นต้น ที่มีเจตนาชกัน าให้บุคคลนัน้กระท าหรือละเว้น  การกระท าอนั
ใดเป็นการผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลนัน้ หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
สิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้  

2.  ห้ามมิให้พนกังานเรียกหรือรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจ
ให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ในทางมิชอบ  
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3.  การด าเนินธุรกิจร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ฯลฯ 
ทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
ทัง้กฎหมายของประเทศไทย และกฎหมายของต่างประเทศที่บริษัทติดต่อธุรกิจด้วย  

4.  การกระท าอนัเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ถือเป็นความผิดทางวินยัอย่างร้ายแรง 
14.  บริษัทได้ให้ความส าคญักับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยน

ข้อมลูระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น และค าแนะน าของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน 
และในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบตัิของบริษัท สามารถติดต่อร้องเรียนต่อบริษัท
ได้โดยตรงที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ e-mail: audit_committee@ckplc.com และ/หรือเลขานุการบริษัท 
หรือ e-mail: company_secretary@ckplc.com     

15.  บริษัทได้ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนกังานหรือผู้แจ้งเบาะแส ในการกระท า
ผิดโดยก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

1.  ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้
หากเห็นว่าการเปิดเผยนัน้จะท าให้เกิดความไม่ปลอดภยัหรือเกิดความเสียหายใดๆ  แต่หากมีการ
เปิดเผยตนเอง ก็จะท าให้องค์กรสามารถรายงานความคืบหน้าและชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ทราบ  

2.  ผู้ ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกลุ ท่ีอยู่ ภาพ 
หรือข้อมลูอื่นใดที่สามารถระบตุวัผู้แจ้งได้  

3.  ผู้ รับข้อร้องเรียน จะเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้เป็นความลับ/ค านึงถึงความปลอดภัย โดยได้ก าหนด  
มาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีร้องเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมลู และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้ มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปล่ียนต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง อนัเนื่องมาจากสาเหตุ
แห่งการร้องเรียน 

4.  ผู้ ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความ  
เหมาะสม และเป็นธรรม  
16. บริษัทได้จดัให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม บุคคลทัว่ไป และพนกังานสามารถร้องเรียน

ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับเร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการ
แก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้องเรียน และการแจ้งผลการด าเนินการต่อผู้ ร้องเรียนที่เป็นระบบและ
ยตุิธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ดงันี ้

1.  ผู้ รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเทจ็จริงทีเ่ก่ียวข้องกบัการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบตัิตามจริยธรรม 
2.  ผู้ รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ ปฏิบตัิหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณา

การร้องเรียน โดยแยกแยะเร่ืองที่เก่ียวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจดัการ ด้านการพฒันา
ความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น 

3.  มาตรการด าเนินการ ผู้ รับข้อร้องเรียนน าเสนอกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และก าหนด
มาตรการด าเนินการเพื่อระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

4.  การรายงานผล ผู้ รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ ร้องเรียนทราบหากผู้ ร้องเรียนเปิดเผยตนเองใน
กรณีที่เป็นเร่ืองส าคญั ให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ 

mailto:audit_committee@ckplc.com
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17.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ในฐานะบริษัทมหาชนและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบตัิที่ออกโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อย่างเคร่งครัด 
 ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมา บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญของบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และมีการจดัท ารายงานทางการเงิน และรายงานอื่นๆ ได้แก่ รายการที่เก่ียวโยงกัน  การกระจายการ
ถือหุ้นรายย่อย โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทได้ให้ความส าคญัของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีการเปิดเผยสารสนเทศส าคญัที่มีหรือ
อาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรือต่อการตัดสินใจลงทุน หรือต่อสิทธิ
ประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารที่ ส าคัญอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกัน 
 บริษัทมีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เก่ียวข้องกับบริษัทต่อสาธารณชนอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์
ของบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมีแนวปฏิบตัิดงันี ้

1.  เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ลงทนุทราบถึงโครงสร้างการเป็นเจ้าของกิจการท่ีตนเองเข้าไปลงทนุ และสิทธิ
ของตนเองโดยเปรียบเทียบกับผู้ ถือหุ้นอื่น บริษัทมีการเปิดเผยโครงสร้างผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลล่าสุดที่
แสดงให้ผู้ ใช้ข้อมูลสามารถทราบถึงผู้ ถือหุ้ นที่แท้จริงอย่างชัดเจน มีการเปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและ
ผู้บริหารทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ข้อมลูโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจและสดัส่วนการถือหุ้น ความเส่ียงหลกัใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

               2.  คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทมีการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย พร้อมทัง้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทนัเวลา และน่าเชื่อถือ และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมลูอย่างเท่าเทียมกันในการเปิดเผยข้อมลูส าคญัของบริษัท 
นอกจากการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังท าการ
เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึ่งจัดท าเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น 
รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ข้อมูลบริษัท 
ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงสร้างการถือหุ้ น โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมลูเก่ียวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมลูด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ ข้อบงัคับของบริษัท 
หนงัสือนัดประชุม ผลการด าเนินงาน อตัราส่วนทางการเงิน ประวัติการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนข้อมลูอื่นๆ เช่น 
การด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถรับ
ข้อมลูข่าวสารได้ทนัต่อเหตกุารณ์ เข้าถึงโดยสะดวก และได้รับประโยชน์มากที่สดุ 
                3.  ในด้านความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ  คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัที่
เก่ียวข้องกบับริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถึง และทนัเวลา โดยมีแผนกนกัลงทนุสมัพันธ์เป็นหน่วยงาน
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เฉพาะที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและนักลงทุน ทัง้ข้อมลูทางการเงิน และข้อมลูที่มิใช่
ข้อมลูทางการเงิน เช่น รายงานการเงิน ผลการด าเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน ประวตัิการจ่ายเงินปันผล และ
ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าว ส าหรับผู้ลงทุน
และผู้ ที่เก่ียวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางและส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงเว็บไซต์ของ
บริษัท www.ch-karnchang.co.th ซึง่จดัท าเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

                     ทัง้นี ้ผู้สนใจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่แผนกนัก
ลงทนุสมัพนัธ์  คณุสวรรยา ตรีวิศวเวทย์ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2275-0026 ต่อ 2317 - 2319  

 การให้ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบับริษัทตอ่นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย์เป็นอีกหน้าที่ส าคญัของแผนกนกัลงทนุ
สัมพันธ์ เนื่องจากเป็นการให้ข้อมูลของบริษัทเผยแพร่ไปสู่ผู้ ลงทุนในรูปแบบบทวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์จึงเป็นผู้ ให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ตลอดจนความสมัพันธ์อนัดีต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยอาจท าการตรวจทานแก้ไขบทวิเคราะห์ให้ถูกต้องได้
โดยไม่ก่อให้เกิดการชีน้ าหรือบิดเบือนบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ หรือแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่เป็น
ข้อเท็จจริงในอดตี หรือที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนแล้วจึงไม่จดัเป็นการชีน้ าการลงทนุ  

 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมลูผ่านส่ือสาธารณะ บริษัทจะเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เป็นช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ท าให้สามารถพบปะและรับฟังความคิดเห็นของผู้ลงทุนได้โดยตรง ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ ลงทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, Company Visit, 
Analyst Meeting การร่วมออกบธูในงานต่างๆ เป็นต้น  

                     นอกจากนี ้บริษัทยังมีนโยบายหมนุเวียนผู้บริหารระดับสูงในการมีส่วนร่วมให้ข้อมลูและตอบข้อ
ซกัถามต่อผู้ลงทนุเพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบความคิดเห็นและตระหนกัถึงความต้องการของผู้ลงทนุทัง้ในประเทศ 
และต่างประเทศด้วยตนเอง ทัง้ในระดบักรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการฝ่ายการเงิน 
และเลขานุการบริษัท ส าหรับการส่ือสารภายในองค์กร แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีการจดัท ารายงานนักลงทุน
สมัพนัธ์ รวบรวมสรุปประเด็นค าถามและความเห็นของผู้ลงทนุที่มีต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อรายงานสรุป
ต่อผู้บริหารเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อเป็นช่องทางการน าเสนอข้อแนะน าที่ดีหรือผลตอบรับจากผู้ลงทนุต่อผู้บริหาร
เพื่อมาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ซึ่งจากการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาของแผนก
นกัลงทนุสมัพนัธ์                 

4. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบญัชี การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ข้อมลูทัว่ไปและข้อมูล
ส าคญัในรายงานประจ าปี อย่างถูกต้อง ทนัเวลา และเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

                5.  มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของ
การประชมุ และจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุ 

                6. คณะกรรมการและผู้ บริหารมีการรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปล่ียนแปลงการถือ
หลักทรัพย์เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
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คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซือ้-ขายหุ้น/ถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัทต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัททราบทกุครัง้ที่มีการเปล่ียนแปลง 
 นอกเหนือจากการรายงานการซือ้ขายหลักทรัพย์ของผู้บริหารตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต.ในส่วน
ของผู้บริหารคนอื่นตลอดจนพนกังานทีส่ามารถเข้าถึงข้อมลูส าคญัของบริษัทซึ่งอาจมีผลต่อความเคล่ือนไหวของ
ราคาหลกัทรัพย์ การซือ้ขายหลกัทรัพย์โดยใช้ข้อมลูภายในถือเป็นการเอาเปรียบผู้ลงทนุทัว่ไป อาทิเช่น ข้อมลูการ
เพิ่มทุน ลดทุน ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ข้อมูลผลประกอบการของบริษัท ข้อมูลการร่วมลงทุน ฯลฯ บริษัทจึง
ป้องกนัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบุคคลภายใน โดยก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ให้
สอดคล้องต่อเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด และบุคคลภายในควรละเว้นการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือรอคอย
จนกระทัง่ประชาชนได้รับข้อมลูแล้วและมีเวลาประเมินข้อมูลนัน้ตามสมควร 

                7.  คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายในเร่ืองการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารโดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบคุคล
ที่มีความเก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด โดยให้เปิดเผยข้อมูลการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมลูการถือหุ้นในนิติบคุคลอื่น กรณีที่ถือเกินกว่าร้อยละ 
10 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดทัง้ของผู้รายงานและบุคคลที่เก่ียวข้องกบัผู้รายงาน (คู่สมรส บตุร/บตุร
บุญธรรมที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง) เพื่อจดัส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ เก็บรักษา 
และส่งส าเนารายงานดงักล่าวให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท า
การนบัจากวนัท่ีบริษัทได้รับรายงาน      

                8.  ในด้านนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร บริษัทได้ก าหนดนโยบาย
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการ และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ส าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารไม่รวมกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่เป็นไปตามหลกัการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก าหนด ซึง่เชื่อมโยงกับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท และผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 9. บริษัทได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing) ด้วยเล็งเห็น
ถึงความส าคญัและเพื่อการพฒันาให้บริษัทเจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างยัง่ยืน ซึง่การด าเนินการดงักล่าวเป็นกลไก
ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียรายงานการกระท าที่ฝ่าฝืนจรรยาบรรณ การทุจริต และ
ประเด็นด้านจรรยาบรรณอื่นๆ โดยไม่ระบุชื่อ และจะท าให้ผู้แจ้งเบาะแสเชื่อมัน่ได้ว่ามีกระบวนการแจ้งเบาะแสที่
เป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถพึ่งพิงได้ โดยมีกระบวนการติดตามเพื่อน าไปสู่ข้อเท็จจริงหรือให้ได้
ข้อสรุป รวมทัง้มาตรการเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นธรรม 

 10. บริษัทได้ก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันที่ส าคัญต้องได้รับการพิจารณาและ
อนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่มีการท ารายการระหว่างกัน บริษัทได้เปิดเผย
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รายละเอียดของบุคคลที่มีการท ารายการระหว่างกัน ความสมัพันธ์ ลกัษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา 
และมลูค่าของรายการ 

       11. บริษัทได้ก าหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาวของบริษัทในการเป็นผู้น าด้านธุรกิจก่อสร้าง
และการพฒันาการลงทนุโครงสร้างสาธารณปูโภคพืน้ฐานในระดบัภมูิภาคอย่างมีคณุภาพและครบวงจร 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดย
มีการก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทและความมั่งคั่งสูงสุด
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นบนพืน้ฐานของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ไป
บริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยัง่ยืน ทัง้นีค้วามส าคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัท
และผู้ ถือหุ้ น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ผู้ ทรงคุณวุฒิ  เป็นผู้ มีภาวะผู้ น า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสตัย์สจุริต และมีความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 
        คณะกรรมการได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในด้านต่างๆ ดังนี  ้

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ 

และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 10 คน 
ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 คน กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน ซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่
เป็นผู้ บริหาร โดยบริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ โดย
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มี
ความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร และไม่เป็นบคุคลเดียวกันกบักรรมการผู้จดัการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่
ในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลและการบริหารงานประจ า โดยคณะกรรมการได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของ
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่อย่างชดัเจน  

ส าหรับคณุสมบตัิของ “กรรมการอิสระ” นัน้ บริษัทมีการก าหนดให้เข้มงวดกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นจ านวนท่ีกรรมการทุก
คนสามารถอทุิศเวลาเข้าประชมุได้อย่างสม ่าเสมอ แต่ทัง้นีค้ณะกรรมการไม่มีนโยบายจ ากัดจ านวนวาระการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการ เนื่องจากกรรมการมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ทัง้ต่อบริษัทและต่อผู้ ถือหุ้น นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตัง้เลขานุการบริษัทตามแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
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คณะกรรมการต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทัง้ประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการก าหนดนโยบายในการไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ
กรรมการ ผู้จดัการใหญ่ โดยให้แจ้งต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทถึงเหตผุล และรายละเอียดของบริษัทท่ีไปด ารง
ต าแหน่ง ทัง้นี ้จะไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ เพื่อติดตามและก ากับดูแลการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเส่ียง  และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม โดยคณะกรรมการได้ก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้จดัท ารายงานผล
การปฏิบตัิหน้าที่ของตนต่อคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้ 

1) คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการให้ค าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการ 
และพิจารณากลัน่กรองงานที่เสนอคณะกรรมการ รวมถึงเสนอความคิดเห็นและข้อแนะน าต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ในด้านการบริหารจดัการทางการเงิน 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของ
บริษัทก่อนน าส่งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้พิจารณาการ
เปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงให้ถกูต้องครบถ้วน และให้ค าแนะน าปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจดัการในการ
ด้านก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และ
กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และพิจารณาก าหนด
หลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ 
ติดตามการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดแูลและทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท กล
ยทุธ์ทีใ่ช้ในการบริหารความเส่ียง 

5) คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในการให้ข้อเสนอแนะ 
ติดตามการปฏิบตัิงานเพื่อให้บรรลเุป้าหมายและนโยบายด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงพิจารณาและติดตาม
ความก้าวหน้าการด าเนินการด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม และประเมินผลส าเร็จ  

3.  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

                    1)  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่
สามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระ และมีความเป็นผู้น า ท าหน้าที่ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 
แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
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งบประมาณที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 
รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ 
กฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

2)  คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ และก าหนดให้มีการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

                     3)  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัเก่ียวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทเช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ  รวมทัง้
ก ากับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ รวมทัง้ติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และมีการปฏิบตัิที่สอดคล้องกบันโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย และข้อบงัคบัต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ซึง่เดิม
บริษัทได้จัดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี ต่อมา ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีการ
พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีบญัชีที่ผ่านมาทกุปี เพื่อที่คณะกรรมการบริษัท
จะได้ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิ      

4)  บริษัทได้มีการจัดท าจรรยาบรรณของบริษัทขึน้ตัง้แต่ปี 2546 โดยคณะกรรมการบริษัทได้
เห็นชอบในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งจรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วยข้อพึงประพฤติ พึงปฏิบัติของกรรมการ 
ผู้บริหาร และของพนกังานที่ก าหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนต่อบริษัท ผู้ ร่วมงาน บุคคลภายนอก และ
ต่อสงัคม ตามหลกัการทางจริยธรรมที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนได้
รับทราบและเข้าใจอย่างดีถึงข้อพึงประพฤติปฏิบัติตนที่เหมาะสม และถูกต้องทางจริยธรรม และยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและเที่ยงธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม รวมทัง้สาธารณชนและสงัคม 
                        บริษัทมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตัิตามคู่มือจรรยาบรรณ รวมถึงติดตามการปฏิบตัิ 
โดยการ ส่งแบบส ารวจการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคน เป็นประจ าทุกปี 
แล้วน าผลการส ารวจมาสรุปเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการยึดถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณอย่างจริงจงั  

นอกจากนีบ้ริษัทได้ก าหนดให้มีการทบทวนจรรยาบรรณบริษัทเป็นประจ า หากปรากฏว่าข้อพงึ
ประพฤติปฏิบตัิในจรรยาบรรณของบริษัทไม่ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้
เหมาะสมทนัที นอกจากการจดัให้มีการส ารวจการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของบริษัท ทัง้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคนเป็นประจ าทุกปีพร้อมให้มีการลงนามรับรองเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของบริษัทแล้ว บริษัทยงัสนบัสนุนให้ผู้บริหารทัง้ระดบัสงู และระดบักลาง เข้ารับการอบรมหลกัสตูร
เก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ทัศนคติที่ดีต่อการ
บริหารงานตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างภาวะผู้น าและสืบทอดต าแหน่งในการบริหารงาน รวมถึง
การปฏิบตัิหน้าที่และขบัเคล่ือนองค์กรด้วยคณุธรรมและจริยธรรมต่อไป 

5)  คณะกรรมการบริษัทได้มีการจดัตัง้ส านักตรวจสอบภายใน โดยมีสายการรายงานโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  ท าหน้าที่ติดตามและสอบทานการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนระบบการปฏิบตัิงาน
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ในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนการตรวจสอบประจ าปี  ซึ่งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  ทัง้นีใ้นปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่อย่างใด    

6)  บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ท าหน้าที่ ให้
ค าแนะน าและดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศต่างๆ     

      7)  คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
การควบคมุภายในไว้ในรายงานประจ าปี 

8)  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่
เก่ียวโยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการดแูลให้ปฏิบตัิตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวต่อสาธารณชน ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบตัิ และกระบวนการ
ในการอนุมตัิรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้ผู้บริหาร พนกังาน และผู้ เก่ียวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ 
โดยมีหลกัการส าคญัได้แก่ 
  (1) การปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ในการท ารายการที่
เก่ียวโยงกนัให้มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
ขออนมุตัิต่อคณะกรรมการบริษัทตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  (2) การเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการท่ีเก่ียว
โยงกัน หรือรายการระหว่างกันตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในงบการเงินตามที่มาตรฐานบัญชีได้
ก าหนดไว้ด้วย 
                            (3) ในการพิจารณาท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ การท ารายการดงักล่าวเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั 
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชมุและงดออกเสียงในวาระนัน้ 

9)  ในด้านการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามและรับทราบแผนการ
จัดการความเส่ียงของบริษัทจากการรายงานของฝ่ายจัดการในการรายงานผลการด าเนินงานในการประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้และรับทราบจากการรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง                  
ซึง่บริษัทได้มีการก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ มีการก าหนดมาตรการป้องกนัและระบบจดัการความ
เส่ียงที่มีประสิทธิผลครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร  
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 นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง 

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน และทุกหน่วยงานเป็นเจ้าของความเส่ียง มีหน้าที่
รับผิดชอบ ด าเนินการประเมิน ติดตาม และสนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ทกุหน่วยงานของบริษัทต้องมีกระบวนการบริหารและการจดัการความเส่ียง อีกทัง้การประเมินผล
และการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับ
การเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอย่างสม ่าเสมออย่างน้อยปีละครัง้ 

3. ก าหนดให้การประเมินความเส่ียงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจ าปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณา
ความเส่ียงทัง้หมดครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร โดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียงทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 
รวมทัง้ก าหนดให้มีการจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม 

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียงมีหน้าที่ประเมินการบริหารความเส่ียงและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. สร้างวฒันธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตส านึกในเร่ืองความเส่ียง สร้างฐานองค์
ความรู้ เพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล แลกเปล่ียนประสบการณ์ อันจะ
น าไปสู่การพฒันาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเส่ียงให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ 

10)  การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท กบัฝ่ายจดัการ 

        บริษัทได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
อย่างชดัเจน  โดยกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายบริษัท และก ากับดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 
ขณะที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท าหน้าที่บริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ จึงเป็นบคุคลคนละคนกนั และประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ   

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ ส าหรับฝ่ายจดัการของบริษัท 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้ จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ รอง
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 1  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานก่อสร้าง 2 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่  สายงานก่อสร้าง 3 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานก่อสร้าง 4 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวิศวกรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ สายงานจดัซือ้ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สาย
งานทรัพยากรมนษุย์และบริหารทัว่ไป และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ ส านกัตรวจสอบภายใน 

       11)  คณะกรรมการบริษัทได้ด าเนินการติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฎิบตัิ  โดยมี
ขัน้ตอนการก าหนดนโยบายที่ชดัเจนและมีความพร้อมที่จะน าไปสู่การปฏิบตัิได้ มีการประชุมร่วมกันทัง้ผู้บริหาร
ระดบัสงู ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตัิงาน ขัน้ตอนการวางแผนงาน และขัน้ตอนการน าแผนไปใช้ในการปฏิบตัิงาน ซึง่จะ
มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนงาน/แผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง                
ทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท าโครงการต่างๆ  ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล การก าหนดให้มี
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คณะท างานเพื่อติดตามผลการด าเนินงาน หากพบว่าผลการด าเนินงานต ่ากว่าเป้าหมาย จะต้องพยายามปรับ
แผนการด าเนินงานสามารถผลกัดนัเพื่อให้บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

4.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีการก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้กรรมการสามารถจัด
เวลาและเข้าร่วมประชุมได้ เว้นแต่กรณีมีวาระพิเศษ ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามจ านวนที่กฎหมาย
ก าหนดสามารถเรียกประชมุเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็น คณะกรรมการมีก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ า
ทกุ 2 เดือน โดยส านกักรรมการผู้จดัการใหญ่จะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสาร
ประกอบการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุในแต่ละครัง้  

โดยระเบียบวาระการประชุมจะก าหนดขึน้โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างประธานกรรมการ
บริษัทและกรรมการผู้จดัการใหญ่ และมีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารและไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม
ประชมุ 1 ครัง้ ทัง้นีเ้พื่อให้กรรมการได้มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัมีการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน ซึ่ง
กรรมการส่วนใหญ่เข้าร่วมประชุมครบถ้วนเว้นแต่ติดภารกิจส าคัญเร่งด่วน โดยในการประชุมทุกครัง้ ประธาน
กรรมการจะท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดูแลให้มีการพิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้
กรรมการทกุท่านได้มีการแสดงความคิดเห็นและอภิปรายร่วมกนั และผู้บริหารระดบัสงูจะเข้าร่วมประชมุเพื่อชีแ้จง
ข้อมูลในฐานะผู้ เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติ ในแต่ละวาระ ทัง้นี ้ได้จัดท า
รายงานการประชมุเก็บไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บไว้อย่างมีระเบียบเพื่อการตรวจสอบ   

                     นอกจากนี ้คณะกรรมการมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันหรือมี
ส่วนได้เสียกบัวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชมุหรือออกเสียงในวาระนัน้  ทัง้นี ้ การพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่เก่ียวโยง
กนัและผู้มีส่วนได้เสียนัน้ คณะกรรมการจะพิจารณาจากรายงานการมีส่วนได้เสียซึง่กรรมการและผู้บริหารทกุคนมี
หน้าที่จดัท ารายงานดงักล่าว ตามที่คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารจดัท ารายงานการมีส่วนได้
เสีย เพื่อเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท  และประธานกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
ให้ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 

  5.  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการโดยรวมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการแต่ละคน 
ส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมทัง้คณะ เพื่อน าผลประเมินมาใช้ในการพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 



 
บริษทั ช. การช่าง จ ากดั (มหาชน) 

 

24 
 

 

ทัง้นี ้ผลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ 6 หัวข้อ  ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ 
ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร สรุปได้ดงันี ้

1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี                      
มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอ และท าหน้าที่โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอีกจ านวน 5 คณะ คือ 1. คณะกรรมการตรวจสอบ                 
ท าหน้าที่ช่วยในการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้การพิจารณาความเหมาะสม ความสมเหตสุมผลของการท ารายการ
ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 2. คณะกรรมการ  สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณา
หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษั ทด้วย                
ความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหาร
ความเส่ียง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทัง้
การบริหารความเส่ียงด้วย 4. คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง
และนโยบายการด าเนินงานด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัท  5. คณะกรรมการบริหาร ท าหน้าที่ในการดูแล
และให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหารและด าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการได้ให้ความส าคญัและใช้เวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณาเร่ืองส าคญัที่เก่ียวกับ
ทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษัท การทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทพร้อมทัง้ดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ การพิจารณาทบทวนจรรยาบรรณบริษัท และดูแลให้มีการปฏิบัติตาม พร้อมกันนี ้
คณะกรรมการได้มีการก าหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ส าหรับรายการเก่ียวโยง
กันและรายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้โดย
ค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทเป็นส าคญั พร้อมกันนีค้ณะกรรมการยงัได้ทบทวนระบบควบคุมภายในอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า มีระบบภายในที่ดีพอ มีการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม รวมถึงการ
ติดตามดแูลการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท 

1)   ดูแลการบริหารจดัการในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ ให้ค าแนะน า รวมถึงการก ากับ 
ควบคมุ ติดตามการบริหารงานผ่านคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่  

2)   ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายของบริษัท ร่วมกับคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการพิจารณาและ
ก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายบริหาร 
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3)   ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อ
ควบคุมและด าเนินการให้การประชุมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนบัสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการประชมุ  และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

 

3)  การประชุมคณะกรรมการ 

          คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การประชุมคณะกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้ง
ก าหนดการประชมุพร้อมระเบียบวาระประจ าปีให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้า ซึง่ชว่ยให้กรรมการสามารถจดัสรร
เวลามาประชมุได้ทกุครัง้ โดยจ านวนครัง้ของการประชมุและระเบียบวาระมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และสามารถก ากับดูแลให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่างประสบความส าเร็จ 
นอกจากนัน้กรรมการจะได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อ
เตรียมตวัเข้าประชุมซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมลูอย่างเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการสามารถขอข้อมูลที่จ าเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทัง้
บรรยากาศในการประชมุคณะกรรมการเอือ้อ านวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุก
คน และไม่ถกูครอบง าโดยบคุคลใดบคุคลหน่ึงและกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัอย่างเต็มที่ในที่ประชมุ 

4)  การท าหน้าที่ของกรรมการ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การท าหน้าที่ของกรรมการอยู่ในเกณฑ์ดี   มีการเตรียมตัว
และศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนการประชมุในแต่ละครัง้ และเข้าประชมุอย่างสม ่าเสมอ และกรรมการได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีอิสระในการตดัสินใจ ลงมติ 
รวมถึงการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจว่าประเด็นใดมีความส าคญัและใช้
เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่างเหมาะสม และยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกันโดยไม่เกิดความ
ขดัแย้ง 

5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี ก รรมการ
สามารถหารือกบักรรมการผู้จดัการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัฝ่ายจดัการ โดยกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่สามารถขอค าแนะน าจากกรรมการได้เมื่อจ าเป็น ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบตัิ
หน้าที่ของฝ่ายจัดการ อีกทัง้คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ใน
กรณีที่การปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายจดัการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่ก าหนดไว้ 

6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

คณะกรรมการส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหารอยู่
ในเกณฑ์ดี  โดยกรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอ มีความใส่ใจหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่ส าคัญเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจและอตุสาหกรรม การเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ และสภาพการแข่งขัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบตัิ
หน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ใน
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ฐานะกรรมการ และเมื่อมีกรรมการใหม่ คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป 
เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และคณะกรรมการได้มีการก าหนดแผนการ                
สืบทอดต าแหน่ง เพื่อให้การท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  

โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

  2. เลขานุการบริษัท จดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการให้กรรมการแต่ละ
คน ส าหรับประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการโดยรวมทัง้คณะ  

  3. เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  สรุปและรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

  4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบและด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้     

6.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล 

                    ประธานกรรมการบริษัท  ได้จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติ งานของกรรมการทุกท่าน                          
โดยด าเนินการตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นไป ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด 
เพื่อน ามาใช้ในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท
ต่อไป ทั ง้นี ผ้ลการประเมินแบ่งตามหัวข้อ  6 หัวข้อ ได้แก่  คุณสมบัติของกรรมการ บทบาทหน้าที่และ                           
ความรับผิดชอบของกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสมัพนัธ์กับฝ่ายจัดการ 
และการพฒันาตนเองของกรรมการ โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้

  1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

  2. เลขานุการบริษัท จดัส่งแบบประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการทุกรายให้แก่ประธาน
กรรมการบริษัท ส าหรับประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการเป็นรายบคุคล  

  3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

  4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบและด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้     

7.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 5 
คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
เพื่อน าผลประเมินมาใช้ในการพิจารณาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ทัง้นีผ้ลการประเมินแบ่งตามหวัข้อ 6 หวัข้อ  ได้แก่ โครงสร้างและ
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คณุสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ 
การท าหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผู้บริหาร โดยความเห็นของกรรมการสรุปตามหวัข้อได้ดงันี ้  

 1)  โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกคนเห็นว่า จ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการมีความเหมาะสมกับลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัท ช่วยให้การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ และคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้และประสบการณ์หลากหลายเพียงพอที่จะช่วยให้การท าหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการชุดย่อย ยังได้ท าหน้าที่ช่วยในการก ากับดูแลกิจการ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมแข่งขันได้ในการรักษากรรมการที่ดีมีความสามารถ ก าหนดนโยบาย 
และทิศทางการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึ งการบริหารและ
จดัการความเส่ียง ดูแลและให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายบริหาร ทัง้นีเ้พื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยสรุปผล
ประเมินของคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี ้

  -   คณะกรรมการบริหาร  :  มีการให้แนวนโยบาย ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่
กรรมการ    ผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายบริหาร การก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบติดตาม
การด าเนินงานตามนโยบายและแผนต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
การศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ๆ    และการรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ  

 -  คณะกรรมการตรวจสอบ  :  มีการดแูลให้การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ที่ รับรอง โดยทั่วไป การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มีระบบการตรวจสอบที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล การพิจารณาให้การท ารายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่   ก าหนดไว้และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท การก ากับดูแล
ให้บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง การเสนอแต่งตัง้ ก าหนดค่าตอบแทน และประเมินผลผู้สอบบญัชีอย่างเหมาะสม 

-  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  :  มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการให้มีความเหมาะสม การพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอ
แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้มี
ความเหมาะสมและโปร่งใส การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดเพื่อ
น าเสนอผู้ ถือหุ้น การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ และการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ให้สอดคล้องกบัผลการประเมิน 
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-  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง   :   มีการศึกษาและติดตามความ
เคล่ือนไหว แนวโน้มการปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนา และเสนอแนะ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การติดตามและประเมินผลตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท การพิจารณานโยบายและแผนงานเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 
การดูแลและทบทวนการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความ
เส่ียง การรายงานความเส่ียงและการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัท  

  -   คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  :  มีการศึกษาและติดตามความ
เคลื่อนไหว รวมถึงติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม การพฒันา
และเสนอแนะนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัท การหาข้อมูลหรือติดตามข่าวที่ส าคัญ
เก่ียวกบัด้านส่ิงแวดล้อมการเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ การพิจารณาก าหนดนโยบาย
และแผนงานส าหรับการด าเนินงานด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม  

 3)  การประชุมคณะกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทได้แจ้งก าหนดการประชุม
พร้อมระเบียบวาระประจ าปีให้กรรมการได้รับทราบก าหนดการประชมุคณะกรรมการในแต่ละปีล่วงหน้า ช่วยให้
กรรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชมุได้ทุกครัง้ โดยจ านวนครัง้ของการประชมุคณะกรรมการมีความเหมาะสม
ที่จะช่วยให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถก ากบัดแูลให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่าง
ประสบความส าเร็จ วาระการประชมุคณะกรรมการมีความเหมาะสม ช่วยให้คณะกรรมการปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนัน้กรรมการได้รับเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมีเวลาเพียงพอในการศึกษา
ข้อมลูเพื่อเตรียมตวัเข้าประชมุ ข้อมลูในเอกสารการประชุมเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ คณะกรรมการ
สามารถขอข้อมลูที่จ าเป็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตดัสินใจให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท บรรยากาศในการประชุม
คณะกรรมการเอือ้อ านวยให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบง า
โดยบคุคลใดบคุคลหน่ึง กรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคญัอย่างเต็มที่ในการประชมุคณะกรรมการ  

 4)  การท าหน้าที่ของกรรมการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการมีการเตรียมตวัและศกึษา
ข้อมูลอย่างเพียงพอมาก่อนการประชุมคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 
กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีอิสระใน
การตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่าประเด็นใดมีความส าคญัและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่าง
เหมาะสม โดยไม่เสียเวลากบัประเด็นที่ไม่ส าคญั และกรรมการยอมรับความเห็นท่ีแตกต่างระหว่างกนั โดยไม่เกิด
ความขดัแย้ง  

 5)  ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดยกรรมการสามารถหารือกับ
กรรมการ  ผู้จดัการใหญ่ได้อย่างตรงไปตรงมา คณะกรรมการมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัฝ่ายจดัการ กรรมการผู้จดัการ
ใหญ่สามารถขอค าแนะน าจากกรรมการได้เมื่อจ าเป็น คณะกรรมการไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบตัิหน้าที่ของ
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติ
หน้าที่ของฝ่ายจดัการไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่ก าหนด 
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 6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้ บริหาร  :  ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี โดย
กรรมการมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ กรรมการมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัทอย่างเพียงพอที่จะช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ กรรมการใส่ใจหา
ข้อมลูหรือติดตามข่าวที่ส าคญัเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ 
และสภาพการแข่งขนั ซึง่จะช่วยให้การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการทุกท่านได้รับการ
ฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ มีการเตรียมตวัและศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอมาก่อน
การประชมุคณะกรรมการ กรรมการเข้าประชมุคณะกรรมการ อย่างสม ่าเสมอ กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เป็นอิสระ กรรมการมีความเป็นกลางในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และมีอิสระในการตดัสินใจลงมติ   ไม่ถูกโน้มน้าว
โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร กรรมการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท กรรมการเข้าใจว่า
ประเด็นใดมีความส าคญัและใช้เวลาในการพิจารณาประเด็นนัน้ๆ อย่างเหมาะสม โดยไม่เสียเวลากบัประเด็นท่ีไม่
ส าคญั และกรรมการยอมรับความเห็นที่แตกต่างระหว่างกนั โดยไม่เกิดความขดัแย้ง  
 
 โดยมีขัน้ตอน/กระบวนการในการประเมินผลงาน ดงันี ้
 1. คณะกรรมการชุดย่อยจดัท าแบบประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย และแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการชดุย่อย 
 2. เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ชดุย่อยและด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 3. เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน สรุปและรายงานผลประเมินของ
คณะกรรมการชดุย่อยต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
รับทราบและด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้   

8.  การประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท 

 คณะกรรมการได้ก าหนดจรรยาบรรณบริษัท เพื่อเป็นหลกัการและเป้าหมายของการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท และแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานจะประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ทัง้นีผ้ลการประเมินสรุปโดยรวม 
กรรมการและผู้บริหารปฏิบตัิตามจรรยาบรรณบริษัทดงันี ้ 

1. การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ : เข้าใจและยดึถือปฏิบตัิตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณ
บริษัท 

2. แนวทางในการประกอบธุรกิจ : ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้กับบริษัทและธุรกิจการค้าอย่าง
เคร่งครัดตามหลกัจริยธรรมที่พึงปฏิบตัิและปฏิบตัิตามนโยบายบริษัท 

3. ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
หลีกเล่ียงการระท าที่จะก่อให้เกิดความขดัแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตวัและผลประโยชน์ของบริษัท ไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วมหรือเป็นผู้ ถือหุ้นในกิจการใดๆ ซึง่อาจมีผลประโยชน์หรือขดัแย้งทางธุรกิจต่อบริษัท  

4. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซือ้ขายหลักทรัพย์ : ไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะอนัส่งผลกระทบต่อราคาหรือการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  
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5. หน้าที่ต่อผู้ ถือหุ้น : ปฏิบตัิงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สดุเพื่อเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้องคก์รมี
ศกัยภาพรองรับการขยายตวั และต่อยอดทางธุรกจิได้อยา่งต่อเนือ่ง และเพิ่มมลูค่าให้กบัผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนกังาน : มีการก าหนดแนวและวิธีปฏิบตัิเพื่อดแูลรักษา
สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชวีิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ 

7. หน้าที่ต่อชุมชน สังคม ส่ิงแวดล้อม : ให้ความร่วมมือในการท าประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และ
ส่ิงแวดล้อมตามโอกาสและความพร้อม 

8. การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความลับ : ปฏิบัติตามนโยบายในการจัดการข้อมูลในบริษัท
อย่างมีประสิทธิภาพ และเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็นและถูกต้องเหมาะสมต่อสังคมตามแต่โอกาส และไม่เปิดเผย    
ข้อมลูของบริษัทท่ียงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมลูส่วนบคุคล หรือน าข้อมลูที่ได้รับจากหน้าที่การงาน ไป
ใช้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตน 

9. ทรัพย์สินของบริษัท : ก าหนดแนวปฏิบตัิในการดูแลรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัทมิให้สูญ
หาย เสียหายหรือน าไปใช้ในทางที่ผิด  

10. ของก านลัและการเลีย้งรับรอง : ก าหนดแนวปฏิบตัิเร่ืองการให้ของก านลัและการเลีย้งรับรอง 
โดยหลีกเล่ียงการรับส่ิงของหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า คู่สัญญา หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท      
เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมโดยพึงพิจารณาว่าอยู่ในมลูค่าที่เหมาะสม 

9.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร ได้จัดท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกปี โดยด าเนินการต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนก าหนด และคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
เป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมส าหรับกรรมการผู้ จัดการใหญ่เพื่อใช้ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ โดยมีเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 
หมวด ดงันี ้
  หมวดที่ 1 :  ความส าเร็จของเป้าหมายเชิงธุรกิจ 

 หมวดที่ 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)  คณุลกัษณะส่วนตวั 

 หมวดที่ 3 :  การพฒันา CEO 
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10.  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ
ผู้ จัดการใหญ่ ไว้อย่ างชัด เจนและโป ร่งใส โดยสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน 
หรือสมาชิกของคณะกรรมการชดุย่อย ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง  ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการท่ีมีคณุสมบตัิที่ต้องการ 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ : 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จดัการใหญ่ โดยให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
บริษัททัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว และผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใน
แต่ละปี  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร: ค่ าต อบแทนผู้ บ ริห ารเป็ น ไปต ามหลักการ และน โยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของ
บริษัท และผลประเมินการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคน 

        

11.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

-  การอบรมส าหรับกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการ

ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้หลกัสตูร
การอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่านต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดบัสงูให้ความส าคญัในการเข้าร่วมอบรมหรือ
สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ได้ผ่านการอบรม
หลักสูตรกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) แล้ว ได้แก่ หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสตูร The Role of Chairman (RCP) 
หลกัสตูร Audit Committee Program หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC) 

ทัง้นี ้บริษัทยงัได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรต่างๆ ตามที่ IOD และสถาบนั
อื่นๆ     จดัขึน้อย่างต่อเนื่อง  

-  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

 บริษัทได้จดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้เข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เข้าพบกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัให้มีการประชมุร่วมกนักับกรรมการ 
และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพื่อชีแ้จงและตอบข้อซักถาม พร้อมทัง้จดัเตรียมเอกสารข้อมูล
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สรุปให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ เช่น ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท ภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร 
คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท ก าหนดการประชุมคณะกรรมการทัง้ปี พร้อมกันนีบ้ริษัทยังได้จัดให้กรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรใด
หลกัสตูรหนึ่งตามข้อเสนอแนะของส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)   

12.  แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
 คณะกรรมการได้ก าหนดแผนในการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหาร 
และต าแหน่งงานในสายงานหลกั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ศกัยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคล
เป็นหลัก ทัง้นี  ้บริษัทจัดให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และทกัษะที่จ าเป็นตามต าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารใน
ต าแหน่งส าคญัไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้    

        ส าหรับผู้บริหารที่ได้รับการก าหนดให้เป็นบุคลากรที่จะสืบทอดต าแหน่ง นอกจากจะต้องเป็นผู้ที่
พร้อมด้วยคุณสมบัติและประสบการณ์การท างานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมที่จ าเป็นเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในต าแหน่งที่สูงขึน้ไปในอนาคต และ
เพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบร่ืน และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 

         ส าหรับการบริหารทรัพยากรบคุคลของบริษทั มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบคุคลโดยมี
การจดัสรร ควบคุม ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทัง้ในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บคุลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถตามที่ก าหนด มีระบบค่าตอบแทนที่ เหมาะสมและเป็นธรรม มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
การปฏิบตัิงานของบคุลากร มาตรฐานการปฏิบตัิงาน การพฒันาบคุลากร และการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถ โดยใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับประกอบในการพิจารณา
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัความสามารถและผลการปฏิบตัิงาน 


