
รายงานประจําป 2562 | Annual Report 2019 

 

การกํากับดูแลกิจการ 

ตลอดป 2562 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณอันมุงมั่นในการท่ีจะยกระดับการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทใหเปนไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงไดนําแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ซึ่งกําหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เพ่ือใหบริษัทมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงการใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน 

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังน้ี เพ่ือรักษาผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ  

ท้ังน้ี คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี สําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2560 (“CG Code”) 

โดยไดตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีในฐานะผูนํา (governing body) ในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน รวมถึงไดทบทวน 

ประเมินนโยบายและการดําเนินการตางๆ ในดานการกํากับดูแลกิจการตามหลัก CG Code ในแตละขอ และมอบหมายให

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท และแนวทางการดําเนินการตางๆ ใหสอดคลองกับหลัก CG Code และทันตอการพัฒนาการดาน

การกํากับดูแลกิจการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอีกดวย 

สําหรับปท่ีผานมา บริษัทไดรายงานรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติในเรื่องการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แบงออกเปน  

5 หมวด ดังน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถือหุน 

1.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนเปนลายลักษณอักษร

ข้ึนเมื่อป 2549 โดยมุงเนนใหผูถือหุนไดมีโอกาสรับรูผลการดําเนินงานของบริษัทอยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน และมีสวนรวมใน

การตัดสินใจตางๆ ท่ีสําคัญ ตลอดจนปกปอง สงเสริม สนับสนุน และไมริดรอนสิทธิของผูถือหุน โดยกําหนดนโยบายไวดังน้ี 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีปกปองและเคารพสิทธิของผูถือหุนข้ันพ้ืนฐาน ไดแก สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุน  

สิทธิในการมีสวนแบงในกําไรของกิจการ สิทธิในการไดรับขาวสารขอมูลกิจการอยางเพียงพอ สิทธิในการเขารวม

ประชุมผูถือหุนเพ่ือแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตงตั้งผูสอบบัญชี การจัดสรรเงินปนผล การกําหนดหรือ

แกไขขอบังคับหรือหนังสือบริคณหสนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เปนตน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป ไดแก สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา สิทธิในการเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการ

ลวงหนา สิทธิในการสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนากอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามตอ 

ท่ีประชุม เปนตน 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการงดเวนการกระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการริดรอนสิทธิ

ของผูถือหุนในการศึกษาขอมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีตองเปดเผยตามขอกําหนดตางๆ และการเขาประชุมผูถือหุน 

เชน ไมแจกเอกสารท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน ไมเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ 

โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา เปนตน 

4. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนในการใชสิทธิตางๆ เชน การใหขอมูลสําคัญท่ีเปน

ปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัท การจัดใหผูถือหุนเขาเยี่ยมชมกิจการ เปนตน 
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1.2 การเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษาขอมูลลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการไดนํานโยบายสิทธิของผูถือหุนมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกวาสิทธิตาม

กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรูขอมูลและสารสนเทศ สําหรับการประชุมผูถือหุน บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนศึกษา

ขอมูลกอนวันประชุมผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัท และเผยแพรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

พรอมกัน โดยมีขอมูลเหมือนกับขอมูลในรูปแบบเอกสารท่ีบริษัทจัดสงใหผูถือหุน 

1.3 การปฏิบัติตอผูถือหุนกอนวันประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมผูถือหุน 

ในการจัดสงเอกสารการประชุมผูถือหุน บริษัทไดมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน ซึ่งมีชวง

ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมากกวาท่ีกฎหมายไดกําหนดไว ท้ังน้ี เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมีระยะเวลาศึกษาขอมูลมากข้ึน 

ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทจะอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการใชสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงดวยการใช

ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมท้ังจัดใหมีอากรแสตมปไวบริการในกรณีท่ีผูถือหุนไมไดนํามาใน

การมอบฉันทะ พรอมท้ังจัดทําปายสัญลักษณสําหรับผูถือหุนท่ีลงทะเบียนแลว เพ่ือความสะดวกในการเขาออกท่ีประชุมโดยไม

ตองเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม 

ขณะประชุมสามัญผูถือหุนประจําป บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีประสงคเปนอาสาสมัคร เพ่ือเปนผูตรวจสอบ

การนับคะแนน แตไมมีผูใดมีความประสงคดังกลาว ในการน้ี นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน 

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด ไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนรวมกับทางบริษัท เพ่ือดูแลใหการประชุม

ผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใสถูกตองตามกฎหมาย และตามขอบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผูถือหุน

ท่ีดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ท้ังน้ี บริษัทไดประกาศแจงจํานวน และสัดสวน ผูถือหุนท่ีประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีมาเขาประชุม และ

แจงวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผูท่ีมาประชุมดวยตนเองและของผูรับมอบฉันทะ รวมถึง

แจงวิธีลงคะแนนเสียงอยางชัดเจน 

หลงัการประชุมผูถือหุน บริษัทจะนําเน้ือหาการประชุมซึ่งประกอบดวย รายละเอียดวาระการประชุม มติท่ีประชุม 

การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถือหุน รวบรวมจัดทําเปน “รายงานการประชุมผูถือหุน” เผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของระเบียบสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ท้ังน้ี บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 และการประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุ น ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได หลังการประชุม บริษัทได

บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พรอมเผยแพรข้ึนเว็บไซตของบริษัท เพ่ือใหเปนท่ีไดรับทราบถึงรายละเอียดขอมูลการ

ประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมท่ีไดเผยแพรใหผูถือหุนรับทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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1.4 การปองกันกรณีการจํากัดโอกาสของผูถือหุนในการศึกษาขอมลูและสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน และไมจํากัดสิทธิของผูถือหุน โดยมีการเปดเผยขอมูล

สารสนเทศผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา ในการเขาประชุมผูถือหุน บริษัทไมมีการแจกโดยกะทันหันซึ่งเอกสารท่ีมีขอมูล

สําคัญเพ่ิมเติมในท่ีประชุม ไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา  

ซึ่งในอดีตท่ีผานมา ไมมีขอรองเรียนจากผูถือหุนในกรณีดังกลาวน้ี 

1.5 การอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนในการใชสิทธ ิ

บริษัทอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนในการลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุน 

โดยการนําระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช พรอมท้ังแจกใบลงคะแนนเสียงใหกับผูถือหุน

ท่ีมาประชุมดวยตนเองกอนการประชุม 

บริษัทไดแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุนใหผูถือหุนทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมท้ังในวัน

ประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมไดแจงกฎเกณฑท่ีใชในการประชุม และข้ันตอนการออกเสียงลงมติใหผูถือหุนทราบ 

ท่ีประชุมผูถือหุน และไดมีการบันทึกการแจงกฎเกณฑและข้ันตอนการออกเสยีงลงมตดิังกลาวลงในรายงานการประชุมผูถือหุน

ทุกครั้ง 

นอกจากน้ี บริษัทยังเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิในการเขาเยี่ยมชมโรงงาน และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดรับขอมูล

ขาวสารและสารสนเทศท่ีเปนขอมูลปจจุบันผานทางเว็บไซตของบริษัทอยางสม่ําเสมอ 

1.6 การจัดสรรเวลาและการเปดโอกาสใหผูถือหุนรวมแสดงความคิดเห็น 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัทและแสดงความ

คิดเห็น โดยประธานกรรมการไดสอบถามท่ีประชุมในแตละวาระทุกวาระ รวมท้ังไดมีการบันทึกขอซักถามในเรื่องท่ีเก่ียวของ

กับวาระการประชุมหรือเก่ียวของกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผูถือหุน รวมท้ังคําช้ีแจงของคณะกรรมการบริษัทและ/ 

หรือผูบริหารลงในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง 

บริษัทจัดใหมีการบันทึกเสียงการประชุมผูถือหุน และเปดเผยรายละเอียดสาระสําคัญของการซักถามในระหวางการ

ประชุมไวในรายงานการประชุมผูถือหุน เพ่ือสามารถใชอางอิงในภายหลัง และชวยใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมการประชุม

สามารถติดตามรายละเอียดได 

1.7 การเขารวมประชุมผูถือหุนของคณะกรรมการ และผูบริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุนในการจัดประชุมผูถือหุน โดยบริษัทมีนโนบายให

กรรมการบริษัททุกทาน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน เขารวมการประชุมผูถือหุน 

ท้ังน้ี สําหรับป 2562 กรรมการบริษัทท้ัง 12 ทาน ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และประธานเจาหนาท่ีบริหารดานบัญชีและการเงิน 

รวม 14 ทาน ไดเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 และการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2563 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

2.1 นโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอย 

คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายในการอํานวยความ

สะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอยไวดังตอไปน้ี 
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นโยบายในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนสวนนอย 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการเคารพถึงสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูถือหุนใชสิทธิในเรื่องตางๆ สําหรับการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป ซึ่งไดแก การเสนอวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา การเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการ

ลวงหนา การสงคําถามตอท่ีประชุมลวงหนากอนการประชุม เปนตน  

3. คณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนในเรื่องตางๆ เชน สนับสนุนใหผูถือหุนศึกษา

ขอมูลลวงหนากอนการตัดสินใจ สนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดการ

ลงคะแนนเสียงเองได สนับสนุนใหผูถือหุนมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยางนอย 

1 คน เพ่ือเปนทางเลือกไว เปนตน 

2.2 หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา 

บริษัทไดเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุม

ลวงหนา โดยไดจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาเผยแพรผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ

บริษัทลวงหนา กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งมีเลขานุการบริษัททําหนาท่ีเปนผูรวบรวมวาระการประชุมและ

นําเสนอตอกรรมการอิสระเพ่ือพิจารณากอนในเบ้ืองตน หากกรรมการอิสระพิจารณาแลวเห็นวามีความเหมาะสมก็ใหนําเสนอ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาออกเปนระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนตอไป โดยหลักเกณฑการเสนอ

เพ่ิมวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป มีดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ผูถือหุนตองถือหุนอยาง

ตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือ

หลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวาระการ

ประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน 

2. การเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุวาระการประชุม ผูถือหุนจะตองกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป ” พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนและสมบูรณ สงถึงบริษัท 

3. เกณฑการพิจารณาท่ีจะไมบรรจุเรื่องดังตอไปน้ีเปนวาระการประชุม 

1) เรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน ใหขอมูลหรือเอกสารไมครบถวน ไมเพียงพอ ไมตรงตาม

ความเปนจริง หรือเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกําหนดใหตองไดรับการพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุน และบริษัทไดดําเนินการ

กําหนดเปนวาระการประชุมทุกครั้งอยูแลว 

3) เรื่องท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือ เรื่องท่ีบริษัทไดดําเนินการไปแลว 

4) เรื่องท่ีเปนอํานาจการบริหารจัดการของบริษัท เวนแตเปนกรณีท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนเสียหายอยางมี

นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

5) เรื่องท่ีผูถือหุนไดเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 เดือนท่ีผานมา และไดรับมติ

สนับสนุนดวยเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมด โดยท่ีขอเท็จจริงยังไมได

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

6) เรื่องท่ีไมเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท และ/หรือ เรื่องท่ีซ้ํากับท่ีไดเคยเสนอมากอนแลว 
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7) เรื่องท่ีขัดกับขอบังคับบริษัท กฎหมาย ขอบังคับของหนวยงานท่ีกํากับดูแล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ 

8) เรื่องปจจัยภายนอกท่ีอยูเหนืออํานาจควบคุมท่ีบริษัทจะดําเนินการได 

4. กรรมการอิสระของบริษัทเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและ

บริษัทจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องท่ีผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเปนวาระการประชุมในคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําปตอไป 

2.3 การพิจารณาไมเพ่ิมวาระการประชุมผูถือหุนลวงหนา 

คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนท่ีไดกําหนดไว โดยในการประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทไดดําเนินการประชุมผูถือหุนเปนไปตามระเบียบวาระการประชุมอยางเครงครัด โดยไมมีการแจกเอกสาร

ท่ีมีขอมูลสําคัญเพ่ิมเติมอยางกะทันหัน และไมมีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญโดยไมไดแจงใหผูถือหุน

ทราบเปนการลวงหนา 

2.4 หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

บริษัทไดเปดโอกาสและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการลวงหนา โดยไดจัดทําหลักเกณฑการพิจารณาเผยแพรผานระบบขอมูลของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทลวงหนา กอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งมีเลขานุการบริษัททําหนาท่ีเปน 

ผูรวบรวมขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ และการใหความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือ แลวนําเสนอตอ

คณะกรรมการสรรหาเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีผูถือหุนสวนนอยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาท่ีบริษัทไดกําหนดไว 

โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม ก็ใหนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณา

เสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนตอไป โดยหลักเกณฑการเสนอรายช่ือมีดังน้ี 

1. คุณสมบัติของผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ตองถือหุนอยาง

ตอเน่ืองไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียว 

หรือหลายรายรวมกันก็ได และเปนการถือหุนอยางตอเน่ืองนับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอช่ือบุคคลเปนเวลา  

ไมนอยกวา 12 เดือน 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพ่ือการเลือกตั้งเปนกรรมการ ผูถือหุนจะตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมจํานวน 3 แบบฟอรม 

ดังตอไปน้ี 

1) แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2) แบบประวัติบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

3) หนังสือยินยอมของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 

พรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวนและสมบูรณ 

3. ในการเสนอรายช่ือบุคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท บุคคลดังกลาวตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพ่ือเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจงผลการพิจารณาใหทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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2.5 การสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสอืมอบฉันทะ 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนใชหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง โดยไดจัดทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ข้ึน นอกจากน้ีบริษัทยังไดจัดทํา

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะท่ัวไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ Custodian) 

ใหแกผูถือหุนโดยเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนา 14 วันกอนวันประชุมเพ่ือการดาวนโหลดอีกดวย 

2.6 การสนับสนุนใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียง 

คณะกรรมการบริษัทอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนท่ีไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง แตมีความประสงคจะ

ใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทไดเสนอใหมีกรรมการอิสระเขาประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 

ผูถือหุน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนไดใชสิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนได 

2.7 การเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงใหแก 

ผูถือหุนไว และแจกในขณะลงทะเบียนกอนเริ่มการประชุม ซึ่งไดจัดทําบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เชน การพิจารณาอนุมัติ

จายเงินปนผล การพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแยกเปนรายบุคคล  

เปนตน รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกลาวมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง เพ่ือความโปรงใสและ

ตรวจสอบได ในกรณีหากมขีอโตแยงเกิดข้ึนในภายหลัง 

2.8 มาตรการปองกันการใชขอมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชนในทางมิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ใชขอมูลภายในเพ่ือหา

ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบไวในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช

ขอมูลภายในเพ่ือซื้อขายหลักทรัพย ความขัดแยงทางผลประโยชน และการรักษาความลับ โดยมีการแจงมาตรการดังกลาวผาน

ทางคูมือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซตของบริษัท นอกจากน้ียังไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท

เปนผูรับผิดชอบในการแจงหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล และติดตามใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารรายงานการถือครอง

หลักทรัพยตามกฎหมาย รวมถึงการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับสวนไดสวนเสียหรือการทํารายการระหวางกันของกรรมการและ

ผูบริหาร 
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หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลผูมีสวนไดสวนเสีย 

บริษัทตระหนักและใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ซึ่งไมเพียงแตเฉพาะตามท่ีกฎหมายกําหนด

เทาน้ัน ในปท่ีผานมาบริษัทไดพิจารณาบงช้ีผูมีสวนไดสวนเสียข้ึนใหม พรอมกับกําหนดเปนนโยบายและมาตรการในการดูแล 

ผูมีสวนไดสวนเสยีเพ่ิมเติม เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน 

และสิ่งแวดลอมของบริษัท ท่ีไดยึดถือปฏิบัติควบคูกันไป โดยผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทแบงออกเปน 10 กลุม ดังน้ี 

1. พนักงานและครอบครัว 

2. ลูกคา และเจาหน้ี 

3. ผูถือหุน 

4. ชุมชนรอบโรงงาน 

5. หนวยงานราชการ 

6. คูคาและคูสัญญา 

7. นักวิเคราะห, นักลงทุน และสถาบันการเงิน 

8. นักวิชาการ 

9. สถาบันการศึกษา 

10. สื่อมวลชน 

หมวดท่ี 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

4.1 ผลการปฏิบัตินโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ในรอบปท่ีผานมา บริษัทไดทําการเปดเผยขอมูลของบริษัทท้ังขอมูลทางการเงินและขอมูลท่ีมิใชขอมูลทางการเงิน

ตางๆ ตามเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ

โปรงใส ผานชองทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และผานทางเว็บไซตของบริษัท อีกท้ังไมเคยถูก

สํานักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดําเนินการเน่ืองมาจากการเปดเผยขอมูลไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

นอกจากน้ี บริษัทยังไดดําเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลเปนประจํา และปฏิบัติตามกําหนด

ระยะเวลาท่ีตองเปดเผยขอมูลตางๆ อยางเครงครัด 

นอกจากน้ีบริษัทยังไดนําขอมูลสารสนเทศตางๆ ท่ีไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงขาวสาร

ตางๆ ของบริษัทเปดเผยผานทางเว็บไซตของบริษัท และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ และจัดใหมีท้ังภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียไดทราบขอมูลอยางเทาเทียมกัน 

4.2 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

รวมถึงผูบริหารระดับสูงไวดังตอไปน้ี 

นโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง 

1. การจายคาตอบแทนกรรมการ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และผูบริหารระดับสูง จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม

กับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจท่ีเพียงพอ สามารถเทียบเคียงกับ

คาตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี

ขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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2. โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูพิจารณาในเบ้ืองตน และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนุมัติ ใหความเห็นชอบ และนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ซึ่งไดแก  

การอนุมัติวงเงินคาตอบแทนสูงสุดในแตละป การกําหนดคาตอบแทนประจําตําแหนงรวมถึงคาเบ้ียประชุม 

3. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะตองปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนท่ีไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทน และ

รายละเอียดคาตอบแทน โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปดวย นอกจากน้ียังตองเปดเผยถึงสวนท่ีกรรมการไดรับ

จากการทําหนาท่ีอ่ืนใหบริษัท (หากมี) เชน ท่ีปรึกษา และรวมถึงสวนท่ีไดรับจากการเปนกรรมการและการทําหนาท่ี

อ่ืน เชน ท่ีปรึกษาในบริษัทยอย เปนตน 

4. การกําหนดคาตอบแทนใหแยกกรรมการท่ีทําหนาท่ีในฝายบริหารและไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท 

โดยมิใหไดรับคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณานําเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการ

เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเพ่ืออนุมัติคาตอบแทนกรรมการแกกรรมการ 

ซึ่งมิไดเปนพนักงานและผูบริหาร รายละเอียดปรากฏอยูในหัวขอคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ท้ังน้ีกรรมการของบริษัท

ท่ีเปนกรรมการของบริษัทยอยจะไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทยอย 

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทไดมีการจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินแสดงควบคูกับรายงาน

ของผูสอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวขอรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

4.4  บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ 

ในป 2562 คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติหนาท่ีในการจัดการกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกรอบของกฎหมาย 

วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน

สูงสุดของผูถือหุน นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพ่ือชวยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม 

ควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานตางๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  

ในรอบป 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมท้ังหมด จํานวน 13 ครั้ง ซึ่งการประชุมเปนไปตามขอบังคับ

ของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 โดยเครงครัด การจัดสงระเบียบวาระการประชุมและ

สารสนเทศท่ีเก่ียวของใหกรรมการไดศึกษาและพิจารณาลวงหนาเฉลี่ย 7 วันกอนการประชุม และเปดโอกาสใหกรรมการ

อภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ และท่ีปรึกษากฎหมายเขารวมประชุมและ

จดบันทึกรายงานการประชุม ตอบขอซักถาม และใหขอเสนอแนะตางๆ ของกรรมการดวย เพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของ

สามารถติดตามและตรวจสอบได 

สําหรับการจัดประชุมผูถือหุน ในป 2562 มีกรรมการบริษัท ผูบริหารสูงสุดทางดานการเงิน ผูสอบบัญชี และ 

ท่ีปรึกษากฎหมายเขารวมประชุม  

รายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สําหรับป 2562 ดังน้ี 
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ลําดับ รายช่ือกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

บริษัท 

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

จํานวนการประชุม/ 

การเขารวมประชุม 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

จํานวนการ

ประชุม/ 

การเขารวมประชุม 

การเขารวมการ

ประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุน 

คร้ังท่ี 1/2562 

การเขารวมการ

ประชุมวิสามัญ 

ผูถือหุน 

คร้ังท่ี 2/2562 

1. นายชัยณรงค
(2)

  มนเทียรวิเชียรฉาย 13 / 13 - -   

2. นายหลี
(1)

 จง หยวน 1 / 1 0 / 0 - - - 

3. นายคริสโตเฟอร
(4)

 ไมเคิล เน็คสัน 0 / 0 - - - - 

4. ดร. ธรีชัย อรุณเรืองศิริเลิศ 10 / 13 7/7 2 / 3   
5. คุณหญิงปทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล 3 / 13 - - -  
6. นางสาวสุนทรียา วงศศิรกิุล 13 / 13 - -   

7. นางสาวกรรณิการ
(3)

 ยมจินดา 0 / 0 - 0 / 0 - - 

8. นายแอนเดรอัส
(1)

 ไรซัล วัวรลูมสิ 1 / 1 - 0 / 0 - - 

9. นายชาราด บาจไพ
(1)

  1 / 1 - - - - 

10. นายสุดีร
(1)

 มาเหชาวาร ี 1 / 1 - - - - 

11. นายอัมเรนดรา
(1)

  พราสาด ชาวดร ี 1 / 1 - - - - 

หมายเหต ุ

1) ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติการแตงตั้งนายหลี จง หยวน  

นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวรลูมิส นายชาราด บาจไพ นายสุดีร มาเหชาวารี และนายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดรี 

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และรับทราบการพนจากตําแหนงกรรมการบริษัทของนางจุไรรัตน ปนยารชุน 

เน่ืองจากมีความประสงคไมกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

2) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติสําคัญ ดังน้ี 

• รับทราบการลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทของ ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช นายริวโซ โอกิโน  

นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล นายโกมล วงศอภัย และนางสาวเมธิกานต ชุติพงศสิริ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• มีมติรับทราบการลาออกจากตําแหนงประธานกรรมการของ นายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป โดยยังคงดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

• มีมติอนุมัติการแตงตั้ง นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย เปนประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี  

2 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

3) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 13/2562 เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติสําคัญ ดังน้ี  

• รับทราบการลาออกของนายยรรยง คุโรวาท จากการจากเปนกรรมการบริษัท และมีมติแตงตั้งนางสาว

กรรณิการ ยมจินดา ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท แทนตําแหนงกรรมการท่ีวางลงของนายยรรยง คุโรวาท 

โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 13 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

• มีมติอนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแตงตั้ง

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

ท้ังน้ี สําหรับป 2562 ยังไมไดมีการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและบริหารความเสี่ยง 
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4) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล 

ปุสสเด็จ จากการเปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติการแตงตั้งนายคริสโตเฟอร ไมเคิล 

เน็คสัน ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตําแหนงท่ีวางลงของนายธีระพล ปุสสเด็จ โดย

มีผลตั้งแตวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 เปนตนไป 

4.5  ความสัมพันธกับผูลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญของบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน 

เช่ือถือได เพียงพอ ทันเวลา และโปรงใส รวมถึงขอมูลท่ัวไปท่ีมีความสําคัญท่ีอาจกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทได  

โดยมอบหมายใหมีหนวยงานรับผิดชอบงานดานนักลงทุนสัมพันธข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนในการสื่อสารกับผูลงทุนประเภทสถาบัน 

ผูถือหุน นักวิเคราะหท่ัวไป รวมถึงภาครัฐท่ีเก่ียวของ และสามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัท ซึ่งใชเปนชองทางในการเผยแพร

ขอมูลสารสนเทศตางๆ เชน ขอมูลเก่ียวกับบริษัท ขอมูลเก่ียวกับธุรกิจ ขอมูลทางการเงิน ขาวบริษัทท่ีมีผลตอการตัดสินใจ

ลงทุน ขาวแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขาวกิจกรรมตางๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัดประชุมผูถือหุน เปนตน 

ซึ่งจะชวยใหนักลงทุนสามารถติดตามขอมูลของบริษัทไดอยางสะดวกยิ่งข้ึน 

บริษัทไดจัดทําแผนนักลงทุนสัมพันธโดยสังเขป และแผนดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาสและความ

เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. จัดใหมีกิจกรรมการพบปะสื่อมวลชนอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส 

2. จัดประชุมนักวิเคราะหเปนประจําไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีนักวิเคราะหประสงคท่ีจะสอบถามขอมูลในเรื่องอ่ืน

เพ่ิมเติม บริษัทจะเชิญใหนักวิเคราะหเขาพบฝายนักลงทุนสัมพันธเปนกรณีๆ ไป 

3. จัดใหนักลงทุนเขาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ตลอดจนพบปะเพ่ือพูดคุยและซักถามคําถามกับผูบริหาร 

4. จัด Road show ในตางประเทศอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. รวมออกบูธนิทรรศการท่ีจัดข้ึนเพ่ือเผยแพรและใหขอมูลแกนักลงทุน ซึ่งจัดโดยหนวยงานภายนอก เชน ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะหหลักทรัพย และองคกรอ่ืนๆ  

หมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกจิการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณท่ีจะกํากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดวยตระหนักถึง

ประโยชนและความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งมีสวนชวยใหการบริหารงานและการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

และสามารถตรวจสอบได อันจะสงผลใหบริษัทเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และเพ่ิมคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว 

อีกดวย คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการจึงไดกําหนดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนนโยบายท่ีดีเปนลายลักษณอักษรข้ึน 

และคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังตอไปน้ี 

1. การคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนและการใหสิทธิกับผูถือหุนในเรื่องตางๆ เชน มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผูถือหุน

ลวงหนา มีสิทธิเสนอบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการลวงหนา เปนตน ตลอดจนไมกระทําการใดๆ อันเปนการ

ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเก่ียวของ อยางเทาเทียมกันและเปนธรรมตอทุกฝาย 

3. การเปดเผยขอมูลตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเก่ียวของ อยางถูกตอง เพียงพอ ท่ัวถึง เทาเทียมกัน 

และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยผานชองทางท่ีเหมาะสม เพ่ือใหผูถือหุนและผูเก่ียวของตางๆ สามารถเขาถึง

ขอมูลไดโดยสะดวก เชน ผานทางเว็บไซตของบริษัท เปนตน 
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4. การปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลและการบริหารงานตองเปนไปดวย

ความซื่อสัตย มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัท และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ

บริษัทและผูถือหุน รวมท้ังตองดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยงดานผลโยชนตางๆ 

5. การบริหารงานดวยความโปรงใสภายใตระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับการดําเนินกิจการของบริษัท 

7. การดําเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต ภายใตกรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.2 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทคํานึงถึงการถวงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเปนอยางยิ่ง (Check and Balance) นอกจากน้ียังได

กําหนดความหลากหลายในโครงสรางของคณะกรรมการท่ีชัดเจน (Board Diversity) ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท

ประกอบดวยกรรมการจํานวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีหลากหลาย ท้ังในดานทักษะ ประสบการณ ความสามารถเฉพาะดานท่ี

เปนประโยชนกับบริษัท รวมท้ังการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือเสริมสรางใหบริษัทมีคณะกรรมการ 

ท่ีเขมแข็ง และมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนเพ่ือชวยแบงเบาภาระหนาท่ีและบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง รายละเอียด

ปรากฏในหัวขอโครงสรางการจัดการ 

คณะกรรมการบริษัทคํานึงถึงการบริหารงานท่ีโปรงใสและสามารถตรวจสอบไดเปนสําคัญ ดังน้ัน ประธานกรรมการ

ของบริษัทจึงไมเปนบุคคลเดียวกับประธานเจาหนาท่ีบริหารหรือกรรมการผูอํานวยการ อีกท้ังคณะกรรมการบริษัทไดใหความ

เห็นชอบในการกําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเขมกวาขอกําหนดท่ีกําหนดไวโดยสํานักงาน ก.ล.ต. เชน 

กําหนดใหกรรมการอิสระถือหุนไดไมเกินกวารอยละ 0.5 ซึ่งเครงครัดกวาขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. 

สําหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดวิธีการท่ีเปนทางการโดยยึดหลักความโปรงใส

ซึ่งปราศจากอิทธิพลของฝายบริหารหรือผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูสรรหาบุคคลดํารงตําแหนง

กรรมการโดยทําการพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณทํางาน ฯลฯ 

เพ่ือใหตรงกับภาระหนาท่ีของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการตางๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการ 

ท่ีเหมาะสมไดแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการตอไป 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการเปดเผยรายช่ือของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปดเผยช่ือ

กรรมการรายบุคคล ตําแหนง อายุ ประวัติการศึกษา สัดสวนการถือหุนในบริษัท ประสบการณทํางาน และความสัมพันธ

ระหวางผูบริหาร โดยไดเปดเผยไวผานชองทางตางๆ ท้ังในรายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัท โดยมีการดํารงตําแหนง

ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนท่ีไมเกิน 5 แหง ในการประชุมจํานวนองคประชุมข้ันต่ําวาไมนอยกวา 2 ใน 3 ของกรรมการ

ท้ังหมด มีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป เพ่ือใหทานกรรมการสามารถวางแผนในการเขารวมประชุมได 

5.3 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผูนํา วิสัยทัศน และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและ 

ผูถือหุนโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดใหมีการแบงแยกบทบาทหนาท่ีของคณะกรรรมการบริษัทกับฝายบริหารอยาง

ชัดเจน โดยฝายบริหารจะเปนผูหาขอมูลตางๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหนาท่ีตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทมุงหวังท่ีจะใหกิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสําเร็จทางธุรกิจท่ียั่งยืนในระยะยาว 

จึงไดรวมกับฝายบรหิารพิจารณาทบทวนกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจท่ีเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึง

กําหนดเปาหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคํานึงถึงการเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาว

ของบริษัทและของผูถือหุน ตลอดจนทําหนาท่ีในการกํากับดูแลและติดตามการดําเนินการของฝายบริหารใหเปนไปตามแผน

ธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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คณะกรรมการบริษัทไดสนับสนุนใหเกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองคกร คณะกรรมการบริษัทจึง

ไดเปนผูนําในการกําหนดแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการ

ระหวางกันกับบริษัทท่ีเก่ียวของหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง รวมถึงการแบงแยกขอบเขตอํานาจหนาท่ีอยางชัดเจนระหวาง

ผูถือหุนกับคณะกรรมการบรษัิทระหวางคณะกรรมการบริษัทกับผูบริหารและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพ่ือใหเกิดการถวงดุล

อํานาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันไดอยางอิสระ 

5.4  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทํารายการระหวางกันท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวาง 

ผูถือหุน กรรมการ และฝายบริหาร ดวยความรอบคอบ ซื่อสัตยสุจริต อยางมีเหตุผล และเปนอิสระภายในกรอบจริยธรรมท่ีดี 

ตลอดจนมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน โดยยึดผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ รวมท้ังยึดถือการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความเหมาะสมของของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันน้ัน 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันกับบริษัทท่ีเก่ียวของ 

หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยหามมิใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังทางตรงและทางออมมีสวนรวมในการพิจารณารายการ  

และกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบรวมพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ท่ีนําเสนอน้ันเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ตลอดจนใหมีการเปดเผยขอมูลการทํารายการระหวางกัน ไวในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป ในรายงานประจําป 

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําหลักจรรยาบรรณสําหรับผูบริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพ่ือใหผูบริหาร

และพนักงานทุกคนไดใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานในหนาท่ี และยึดถือประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและเครงครัด  

โดยครอบคลุมท้ังดานการประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยและสุจริต การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียดวยความเทาเทียมและ

เปนธรรม การปองกันการละเมิดตอ ผูมีสวนไดสวนเสีย ความขัดแยงทางผลประโยชน การรักษาความลับ และการใชขอมูล

ในทางท่ีผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการรวมมือตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน ท้ังน้ี  

ไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณน้ี 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลใหการประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการ การดําเนินการ

ของฝายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยูในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบ

ขอบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพยของ

บริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอนการเปดเผยขอมูลสําคัญแกสาธารณชนท่ีอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท 

เชน ขอมูลทางการเงิน เปนตน 

5.6 การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร  

รวมจํานวน 6 คน กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารจํานวน 1 คน และกรรมการอิสระจํานวน 3 คน รวมเปนคณะกรรมการบริษัท

ท้ังสิ้น 11 คน โดยมีการถวงดุลของกรรมการอิสระคิดเปนสัดสวนรอยละ 36.36 

5.7 การรวมหรือแยกตําแหนงเพ่ือการถวงดุลอํานาจการบริหารงาน 

คณะกรรมการบริษัทกําหนดแบงแยกขอบเขต อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท 

คณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
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บริหารความเสี่ยง และคณะ Strategic Steering Committee รวมถึงประธานเจาหนาท่ีบริหารไวอยางชัดเจน รวมถึง 

การกําหนดใหบุคคลผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ไมเปนบุคคลเดียวกันกับผูดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร  

หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และไมมีความสัมพันธใดๆ กับฝายบริหาร เพ่ือปองกันไมใหผูบริหารคนใดคนหน่ึงมีอํานาจ 

โดยไมจํากัด และสามารถท่ีจะสอบทานถวงดุลการบริหารงานได 

5.8  คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือชวยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา

รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการท่ีไดรับมอบหมาย โดยมีการกําหนดขอบเขต อํานาจ 

หนาท่ี และความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน ปจจุบันมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ จํานวน 5 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหนาท่ี

แตกตางกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวขอโครงสรางการจัดการ 

5.9 บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในปท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทไดทําหนาท่ีพิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีสําคัญเก่ียวกับการดําเนินงาน 

รวมท้ังกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทเปนลายลักษณอักษร และใหความ

เห็นชอบในนโยบายดังกลาวไวแลวน้ัน คณะกรรมการบริษัทไดมีการทบทวนเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดทําหลักจรรยาบรรณธุรกิจข้ึนเปนลายลักษณอักษร และไดเผยแพรแจกจายใหแก

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีเขาใหม รวมท้ังดําเนินการทบทวนจรรยาบรรณตางๆ สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานเดิม เพ่ือใหเขาใจถึงมาตรฐานดานจริยธรรมท่ีบริษัทใชในการดําเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

ฝายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางใกลชิด 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ รวมถึงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ซึ่งอาจมีความขัดแยงกับผลประโยชนของบริษัท โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ ซึ่งบริษัทไมมีรายการดังกลาว 

คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมดานการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ 

ซึ่งจะมีหนวยงานตรวจสอบภายในทําหนาท่ีดังกลาว ซึ่งมีความอิสระตอการปฏิบัติหนาท่ี และไดมีการทบทวนระบบดังกลาว

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.10  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละ 4 ครั้ง และดําเนินการประชุมใหเปนไป

ตามขอบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 

ท่ีฝายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบ รวมท้ังจัดใหมีการจดบันทึก

รายงานการประชุมทุกครั้งเพ่ือใหกรรมการและผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบได กรรมการมีหนาท่ีตองเขารวมประชุม

คณะกรรมการทุกครั้งยกเวนกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทตนป 2562 น้ัน เลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมประจําป และแจงให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบกําหนดการประชุมเปนการลวงหนาตลอดท้ังป ท้ังน้ี เพ่ือใหกรรมการสามารถวางแผนลวงหนาและ

จัดเวลาในการเขารวมประชุมได 
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ในการกําหนดจํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทไดจัดทํากําหนดการประชุมประจําปพรอมระบุเรื่องท่ีตอง

พิจารณาในการประชุมแตละครั้ง เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดรับทราบถึงรายละเอียดตางๆ ท่ีตองพิจารณาในการประชุมแต

ละครั้งลวงหนา เชน การประชุมในเดือนกุมภาพันธจะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป และกําหนดวาระการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป รวมถึงกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทการประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม 

และพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสท่ี 1, 2 และ 3 อีกท้ังในการจัดประชุมในเดือน

ธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจําปของบริษัท เปนตน 

ในการจัดประชุมแตละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทไดจัดสงเอกสารการประชุมใหแกกรรมการพิจารณา

ลวงหนาเฉลี่ย 7 วันกอนการประชุม และไดมีการจัดทําเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม 

การจัดประชุมเปนไปตามขอบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 อยางเครงครัด โดย

เปดโอกาสใหกรรมการอภิปรายปญหาสําคัญกันอยางรอบคอบโดยท่ัวกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และท่ีปรึกษา

กฎหมายเขารวมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ตอบขอซักถาม และใหขอเสนอแนะตางๆ ของกรรมการดวย  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตละครั้ง ประธานกรรมการจะใชเวลาในการประชุมประมาณ 1 ถึง 2 ช่ัวโมง  

ซึ่งเปนเวลาเพียงพอท่ีฝายจัดการจะนําเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปญหาสําคัญไดอยางรอบคอบ

โดยท่ัวกัน ท้ังน้ีประธานกรรมการไดสงเสริมใหกรรมการในท่ีประชุมใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ และสอบถามท่ีประชุมวาจะมีผูใด

สอบถามเพ่ิมเติมหรือมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไมในการประชุมแตละวาระทุกครั้ง 

5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

สําหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2562 น้ัน เลขานุการบริษัท ไดจัดทํา “แบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาผลงานและ

แกไขปญหาตางๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทํางานใหดีข้ึน เปนรายบุคคล 

5.12 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับในป 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลว โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมกับภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย และเทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท่ีอยูในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเคียงกัน ตลอดจนคํานึงถึงผลประกอบการ 

ผลงาน สภาพแวดลอมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจึงมีมติกําหนด

คาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2562 ไวในอัตราเดียวกับป 2561 

5.13 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและใหความรูแกกรรมการ 

ท่ีเก่ียวของ รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการตางๆ เพ่ือใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

เลขานุการบริษัทไดจัดใหมีเอกสารคูมือกรรมการ และหลักเกณฑการเปดเผยขอมูล ประวัติ การถือครองหลักทรัพย 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย เปนตน โดยจะจัดสงใหทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม รวมถึงเลขานุการ

บริษัทจะดําเนินการเชิญกรรมการใหมไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพ่ือแนะนําลักษณะธุรกิจผลิตเหล็กแผนรีดรอนชนิดมวน 

และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหแกกรรมการใหมทราบ 

คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหประธานเจาหนาท่ีบริหารจัดทํารายงานเพ่ือทราบเปนประจําถึงแผนการพัฒนา

และสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูอํานวยการ ไดเตรียมความพรอมในเรื่องผูสืบทอดงานในกรณ ี

ท่ีตนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไวแลว 
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คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดโครงสรางสําหรับการพัฒนาผูบริหาร โดยมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร

รายงานเปนประจําทุกป ถึงสิ่งท่ีไดดําเนินการไปในระหวางป และพิจารณาควบคูกับแผนการสืบทอดงาน 

โดยในป 2562 กรรมการบริษัท และผูบริหารไดเขาอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ลําดับ รายช่ือและตําแหนง หลักสูตร จัดโดย 

1 นายชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

2 ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช 

กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

3 นายธีระพล ปุสสเด็จ 

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

4 ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรอืงศิรเิลิศ 

กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP) รุนที่ 34/2019 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

 • บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

5 นายยรรยง คุโรวาท 

กรรมการ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั แอนด

รูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากัด 

6 นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 

กรรมการ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

7 นางสาวสุนทรียา วงศศิรกิุล 

กรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) รุนที่ 18/2019 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

8 นายโกมล วงศอภัย 

กรรมการ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

9 นางสาวเมธกิานต ชุติพงศสิร ิ

กรรมการ 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

10 นายอัมเรนดรา พราสาด ชาวดร ี

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 

11 นางขวญัใจ เกษมลนนภา 

เลขานกุารบริษัท 

รายการที่เกี่ยวโยงกนั  

(Related Party Transaction) 

หนวยงานกํากับดูแลกจิการ  

(Compliance Department) 

12 นายสิทธิศักดิ์ ลีสวสัดิ์ตระกูล 

รองประธานเจาหนาที่บริหาร 

รายการที่เกี่ยวโยงกนั  

(Related Party Transaction) 

หนวยงานกํากับดูแลกจิการ  

(Compliance Department) 

13 นายวราวธุ สุวรรณศร 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานการผลิต 

รายการที่เกี่ยวโยงกัน  

(Related Party Transaction) 

หนวยงานกํากับดูแลกจิการ  

(Compliance Department) 

14 นายราจีฟ ชวาเวิด๊ 

ประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชี และ

การเงิน 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร e-learning CFO Orientation ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

15 นายยศกร ศรสุีขสวัสดิ ์

รองประธานเจาหนาที่บริหารดานบัญชี

และการเงิน /  

รองประธานเจาหนาที่บริหารดานกํากับ

ดูแลและกฎหมาย 

บทบาทหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตนั  

แอนดรูส เคิรท (ไทยแลนด) จํากดั 
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