การกากับดูแลกิจการที่ดี
ตลอดปี 2560 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการกากับดูแลกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นาเอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให้ความสาคัญต่อสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ สาหรับปีที่ผ่านมามีรายละเอียด
เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะรายงานให้ทราบ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1
1.1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุน้

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดาเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่สาคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกาหนดนโยบายไว้ดังนี้
นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.

2.

3.

4.
1.2.

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อ ขายหรือโอนหุ้น สิทธิ
ในการมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกาหนดหรือแก้ไข
ข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า สิทธิในการส่งคาถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคาถามต่อ
ที่ประชุม เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทาใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกาหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสาคัญที่เป็น
ปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นานโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

1.3.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

ในการจั ดส่ งเอกสารการประชุ มสามัญ ผู้ถื อหุ้ นประจ าปี บริ ษัท ได้ มอบหมายให้ บริ ษั ท ศูน ย์รั บฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็น นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีให้แก่ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าที่กฎหมายได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริษัทได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่ได้นามาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดทาป้ายสัญลักษณ์สาหรับ ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่
ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่
ขณะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นสักขีพยานใน
การตรวจนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว คุณศุภพงศ์ ตันเงิน ทนายความอิสระ จึงเป็นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนน ร่วมกับทางบริษัทดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฏหมาย และตามข้อบังคับบริษัท
รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศแจ้งจานวน และสัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าประชุม และ
แจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึง
แจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน
หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริษัทได้นาเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดทาเป็น “รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560” เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดของระเบียบสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลังการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พร้อม
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นที่ได้รับทราบถึงรายละเอียดข้อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได้
เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.4.

การป้องกันกรณีการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิ ทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จากัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ทั้งในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหันซึ่ง
เอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้า ซึ่งในอดีตที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้
1.5.

การอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ

บริษัทอานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น โดยการนาระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม

บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิ ญประชุม รวมทั้งใน
วันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ทุกครั้ง
นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล
ข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่าเสมอ
1.6.

การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความ
คิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคาชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระสาคัญของการซักถามในระหว่างการ
ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม
สามารถติดตามรายละเอียดได้
1.7.

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสาคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ทั้งนี้ กรรมการบริษัท 9 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน รวม 9 ท่าน เข้า
ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

หมวดที่ 2
2.1

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นโยบายในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาหนดนโยบายในการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้
นโยบายในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
1.
2.

3.

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ สาหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ซึ่งได้แก่ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ล่วงหน้า การส่งคาถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น สนับสนุนให้ ผู้ถือหุ้นศึกษา
ข้อมูลล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดการ
ลงคะแนนเสียงเองได้ สบับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 คนเป็นทางเลือกไว้ เป็นต้น

2.2

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
ล่วงหน้า โดยได้จัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่เป็นผู้
รวบรวมวาระการประชุมและนาเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่า
มีความเหมาะสมก็ให้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต่อไป ซึ่งปรากฏว่า ในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยหลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีดังนี้
1.

2.
3.

4.

2.3

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท
เกณฑ์การพิจารณาที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
1)
เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตาม
ความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
2)
เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกาหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดาเนินการ
กาหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว
3)
เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องที่บริษัทได้ดาเนินการไปแล้ว
4)
เรื่องที่เป็นอานาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมี
นัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
5)
เรื่องที่ผู้ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่ อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ
สนับสนุนด้วยเสีย งที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนสิทธิอ อกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อ เท็จจริงยังไม่ไ ด้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
6)
เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ซ้ากับที่ได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว
7)
เรื่องที่ขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานที่กากับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการดาเนินธุรกิจ
8)
เรื่องปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนืออานาจควบคุมที่บริษัทจะดาเนินการได้
กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ
บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ต่อไป
การพิจารณาไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุน้ ล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้กาหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสาร
ที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบเป็นการล่วงหน้า

2.4

หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทาหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า 3 เดื อ นก่ อ นวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2560 ซึ่ ง มี เ ลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับ
การเสนอชื่ อ แล้ ว น าเสนอต่ อ คณะกรรมการสรรหาเพื่ อ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอมาตาม
กระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กาหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป ซึ่งปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ โดยหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อมีดังนี้
1.
คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่าง
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลา ไม่น้อย
กว่า 12 เดือน
2.
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจานวน 3 แบบฟอร์ม
ดังต่อไปนี้
1)
แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2)
แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
3)
หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี
พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์
3.
ในการเสนอรายชื่อบุคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
4.
คณะกรรมการสรรหาจะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2.5

การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนั งสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทา
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสาหรับ Custodian)
ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมเพื่อการดาวน์โหลดอีกด้วย
2.6

การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง

คณะกรรมการบริษัทอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จ ะ
ใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน
ผู้ถือหุ้น จานวน 2 คน คือ รองศาสตราจารย์นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) และ
รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์ (กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ) เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

2.7

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือ
หุ้นไว้ และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดทาบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็น
ต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง
2.8
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก าหนดมาตรการป้ อ งกั น กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ใช้ ข้ อ มู ล ภายในเพื่ อ หา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้
ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่าน
ทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้ ับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทารายการระหว่างกัน
ของกรรมการและผู้บริหาร

หมวดที่ 3
3.1

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกาหนด

เท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาบ่งชี้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกาหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้
1.

พนักงานและครอบครัว

2.

ลูกค้า และเจ้าหนี้

3.

ผู้ถือหุ้น

4.

ชุมชนรอบโรงงาน

5.

หน่วยงานราชการ

6.

Supplier และ Contractor

7.

นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน

8.

นักวิชาการ

9.

สถาบันการศึกษา

10.

สื่อมวลชน

หมวดที่ 4
4.1

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ผ่านช่องทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูก
สานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดาเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามกาหนด
นอกจากนี้บริษัทยังได้ดาเนินการประเมินประสิทธิ ภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจา และปฏิบัติตามกาหนด
ระยะเวลาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้บริษัทยังได้นาข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสาร
ต่างๆ ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
4.2

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้กาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงไว้ดังต่อไปนี้
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

1.

2.
3.

4.

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ สามารถเทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และนาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การ
อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การกาหนดค่าตอบแทนประจาตาแหน่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุม
ทั้งนี้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน
และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีด้วย นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยถึงส่วนที่กรรมการ
ได้รับจากการทาหน้าที่อื่นให้บริษัท เช่น ที่ปรึกษา และรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการและการทาหน้าที่อื่น
เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น
ในการกาหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทาหน้าที่ในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท
มิให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานาเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการ
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแก่
กรรมการ ซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการ
ของบริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย
4.3

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สาหรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี
และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สาหรับปี 2560 ดังนี้
ลาดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รายชื่อกรรมการบริษัท

(1)

นายชัยณรงค์
รศ. นิพัทธ์
(1)
นางสาวนฤมล
(1)
นายสตีเฟ่น
นายยรรยง
นายสมชัย
นางสาวสุนทรียา
(1)
นายริชาร์ด
(1)
นายโทไบอัส
(2)
นายแอนเดรอัส
(2)
นายสุดีร์

มนเทียรวิเชียรฉาย
จิตรประสงค์
สอาดโฉม
คาร์ล สจ๊วต
คุโรวาท
ลีสวัสดิ์ตระกูล
วงศ์ศิริกุล
จิม ยี
เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก
ไรซัล วัวร์ลูมิส
มาเหชาวารี

คณะกรรมการบริษัท
จานวนการประชุม/
การเข้าร่วมประชุม
3/3
11 / 11
2/3
2/3
11 / 11
11 / 11
11 / 11
3/3
2/3
4/4
4/4

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
การเข้าร่วมการ
จานวนการประชุม/
กาหนดค่าตอบแทน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การเข้าร่วมประชุม
จานวนการประชุม/
ประจาปี 2560
การเข้าร่วมประชุม
7/7

2/2
2/2

1/1


-

หมายเหตุ
(1)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ได้มีมติรับทราบการลาออกของ
นายไมเคิล ไวเออร์ นายโกมล วงศ์อภัย นายริวโซ โอกิโน นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน และนางสุกัญญา ตันธนวัฒน์ จากการ
เป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้งนายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียร
ฉาย ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ นางสาวนฤมล สอาดโฉม นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต นายริชาร์ด จิม ยี และนาย
โทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
(2)
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประชุมวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้าง
มากแต่งตั้งนายนายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส และนายสุดีร์ มาเหชาวารี ดารงตาแหน่ง กรรมการบริษัท โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
4.5

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสาคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดย
มอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น
นักวิเคราะห์ทั่วไป รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าว
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็น ต้น ซึ่งจะช่วย
ให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

หมวดที่ 5
5.1

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการจึงได้กาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่ดีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ดังต่อไปนี้

1.

5.
6.
7.

การคานึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่ างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั่วถึง เท่าเทียมกัน
และภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกากับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลโยชน์ต่างๆ
การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดาเนินกิจการของบริษัท
การดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

5.2

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

2.
3.
4.

บริษัทคานึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง (Check and Balance) นอกจากนี้ยังได้
กาหนดความหลากหลายในโครงสร้า งของคณะกรรมการที่ ชัดเจน (Board Diversity) ปั จ จุบั น คณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่
เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่
เข้มแข็ง และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง รายละเอียดปรากฏ
ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัทคานึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสาคัญ ดังนั้น ประธานกรรมการ
ของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อานวยการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความ
เห็นชอบในการกาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อกาหนดที่กาหนดไว้โดยสานักงาน ก.ล.ต. เช่น
กาหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต.

สาหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส
ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอานาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดารงตาแหน่ง
กรรมการโดยทาการพิจารณาคัดเลือกบุค คลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทางาน ฯลฯ
เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่
เหมาะสมได้แล้ว จึงนาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อ
กรรมการรายบุคคล ตาแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทางาน และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เกิน 5 แห่ง ในการประชุมจานวนองค์ประชุมขั้นต่าว่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด มีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้ท่านกรรมการสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุมได้
5.3

ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่าง
ชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสาเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว
จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกั บสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
กาหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคานึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาว
ของบริษัทและของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทาหน้าที่ในการกากับดูแลและติดตามการดาเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึง
ได้เป็นผู้นาในการกาหนดแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการ
ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอานาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่าง
ผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล
อานาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ
5.4

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทารายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้
ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี
ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้ วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสาคัญ รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามประกาศ ค าสั่ ง หรื อ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยอย่ า งเคร่ ง ครั ด โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของของการทารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และ
กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่
นาเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจาปี

5.5

จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทาหลักจรรยาบรรณสาหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและเคร่งครัด โดย
ครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็น
ธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลในทาง
ที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการร่วมมือต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ ได้
มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้ก ารประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้า ที่ของกรรมการ การ
ดาเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจาก
ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสาคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
เช่น ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น
5.6

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
จานวน 4 คน กรรมการอิสระจานวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จานวน 3 คน และ รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น
11 คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
5.7

การรวมหรือแยกตาแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอานาจการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทกาหนดแบ่งแยกขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการดูแล
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการ
กาหนดให้บุคคลผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้อ งกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่
จากัด และสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้
5.8

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารแต่ งตั้ งคณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ ช่ ว ยงานคณะกรรมการบริ ษั ท ในการศึ ก ษา
รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจ การที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกาหนดขอบเขต อานาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จานวน 4 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่
แตกต่างกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
5.9

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงาน
รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความ
เห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการบริษัทได้จัดทาหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว้แล้ว และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้ แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งดาเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สาหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ ซึ่งบริษัทไม่มีรายการ
ดังกล่าว
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ
ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าว
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5.10

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดาเนินการประชุมให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่
ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งจัดให้มีการจดบันทึก
รายงานการประชุ มทุก ครั้งเพื่ อให้ กรรมการและผู้เกี่ ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้ าที่ต้ องเข้า ร่ว มประชุ ม
คณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้นปี 2560 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทากาหนดการประชุม
ประจาปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกาหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผน
ล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้
ในการกาหนดจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทากาหนดการประชุมประจาปีพร้อมระบุ
เรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการ
ประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า เช่น การประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี และกาหนดวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี รวมถึงกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทการประชุมในเดือนพฤษภาคม
สิงหาคม และพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 สาหรับการจัดประชุมใน
เดือนธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจาปีของบริษัท เป็นต้น
ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณา
ล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดทาเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม
การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และที่
ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข้อซักถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย
เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชั่วโมง ซึ่ง
เป็นเวลาเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนาเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสาคัญได้อย่างรอบคอบโดย
ทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุม ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใด
สอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง
5.11

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

สาหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2560 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้จัดทา
“แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางานให้ดีขึ้น เป็นรายบุคคล
5.12

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สาหรับในปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคานึงถึงผลประกอบการ
ผลงาน สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ และภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมแล้ ว คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนจึ งมีม ติ ก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2560 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2559
5.13

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือ
ครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่
รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะดาเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อแนะนาลักษณะธุรกิจ
ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทราบ
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทารายงานเพื่อทราบเป็นประจาถึงแผนการพัฒนา
และสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อานวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณี ที่
ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดโครงสร้างสาหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานเป็นประจาทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ดาเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน
โดยในปี 2560 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ

รายชื่อและตาแหน่ง

หลักสูตร

จัดโดย

1

นายยรรยง คุโรวาท
กรรมการ

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
Program (RCP) รุ่นที่ 41/2017
ไทย (IOD)

2

นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
ไทย (IOD)
Program (ELP 2017)
บริหารด้านบัญชี และการเงิน  ประกาศนียบัตรการอบรม Strategic CFO in ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Capital Markets Program รุ่นที่ 5 ปี 2560

