นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด (มหาชน)
(ณ 31 มีนาคม 2561)

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยเชื่อมันว่
่ ากระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี
และการบริหารจัดการในกรอบของการมีจริยธรรมทีด่ ี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเป็ นธรรมกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทุกฝา่ ยจะช่วยส่งเสริมให้บริษทั เติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น เพิม่ ความเชื่อมันให้
่ แก่ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุก
ฝา่ ย คณะกรรมการบริษทั จึงกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงาน
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เป็ นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝา่ ย
2. จัดให้มีระบบการควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ย ง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล
3. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมต่อทุกฝา่ ย
4. ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกีย่ วข้อง และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้
สิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มได้รบั การดูแลอย่างดี
5. จัดโครงสร้าง บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
โดยหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี
2555 ตามแนวทางทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

สิทธิของผูถ้ อื หุน้
การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิพน้ื ฐานต่างๆ ของผู้ถอื หุ้นทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์
และในฐานะเจ้าของบริษทั โดยกาหนดแนวปฏิบตั กิ ารให้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. การประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1 คณะกรรมการมีนโยบายในการอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ อื หุน้
ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และใช้สทิ ธิของตน โดยครอบคลุมสิทธิพน้ื ฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การมีส่วน
แบ่งในกาไรของกิจการ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อ
ใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ทุกรูปแบบ
ได้แก่เบี้ยประชุม บาเหน็จหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ๆ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือ
เพิม่ ทุนและ การอนุมตั ริ ายการพิเศษ เป็ นต้น
1.2 บริษัทมีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคาชี้แจงและเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระหรือประกอบมติทข่ี อตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือในเอกสารแนบวาระ
การประชุม และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท โดยมี
รายละเอียดในการปฏิบตั ดิ งั นี้
1.2.1 บริษทั ไม่มกี ารลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ทีต่ อ้ งเปิ ดเผยตาม
ข้อกาหนดต่ างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมในที่
ประชุม ผูถ้ อื หุน้ อย่างกะทันหัน ไม่เพิม่ วาระการประชุมหรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่ได้
แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ให้สทิ ธิในการซักถามคณะกรรมการในทีป่ ระชุม ไม่จากัดสิทธิในการ
เข้าประชุมของ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าสายเป็ นต้น
1.2.2 บริษทั ได้ให้ขอ้ มูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยกาหนดวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุ้นไว้เ ป็ น เรื่องๆ และมีก ารระบุวตั ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผลของแต่ ละวาระที่เ สนอไว้ อย่ างชัด เจน
รวมถึงมีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสินใจดังต่อไปนี้
ก. วาระการแต่งตัง้ กรรมการ
1) ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่ งตัง้ เช่น คานาหน้ าชื่อ ชื่อ อายุ ประเภท
กรรมการ การศึกษา ประวัตกิ ารทางาน จานวนบริษัทที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ
เป็ นต้น
2) การดารงตาแหน่งในกิจการอื่น โดยหากกิจการใดเป็ นกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั ก็ได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว
3) หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา (กรณีแต่งตัง้ กรรมการใหม่)
4) วันที่ เดือน และปี ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปี ที
ผ่านมา (กรณีแต่งตัง้ กรรมการเดิม)
5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีท่ าหน้าทีค่ ณะกรรมการสรรหา
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ ตัดสินใจลงมติได้

ข. วาระการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
1) จ านวนเงิน และรู ป แบบค่ า ตอบแทนแยกตามต าแหน่ ง หรือ ภาระหน้ า ที่ข อง
กรรมการ
2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
3) หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาค่าตอบแทน
4) สิท ธิป ระโยชน์ อ่ืน ๆ ที่ได้ร ับ ในฐานะกรรมการ (ป จั จุ บ ัน กรรมการไม่ มีส ิท ธิ
ประโยชน์อ่นื ใด นอกจากเบีย้ ประชุมและบาเหน็จประจาปี )
5) ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการที่ ท าหน้ า ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
6) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ ตัดสินใจลงมติได้
ค. วาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีสงั กัด
1) ชื่อผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี
2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้ อบบัญชี
3) ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
4) จ านวนปี ท่ีท าหน้ า ที่ใ ห้บ ริษัท (กรณี แ ต่ ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชีค นเดิม )หรือ เหตุ ผ ลที่
เปลีย่ นตัวผูส้ อบบัญชี (กรณีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนใหม่)
5) วิธกี ารพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทัง้ ค่าบริการอื่นของผู้สอบ
บัญชี
6) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
7) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ ตัดสินใจลงมติได้
ง. วาระการจ่ายเงินปนั ผล
1) นโยบายการจ่ายเงินปนั ผล
2) จานวนเงินทีจ่ ่ายจริงเทียบกับนโยบาย
3) เหตุผลหากการจ่ายเงินปนั ผลไม่เป็ นไปตามนโยบาย
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ ตัดสินใจลงมติได้
จ. วาระเพื่อพิจารณาเรื่องสาคัญของบริษทั เช่น การเพิม่ /ลดทุน การแก้ไขข้อบังคับ
การขาย/ เลิก/ โอนกิจการ / การควบรวมกิจการ เป็ นต้น
1) รายละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอ
2) วัตถุประสงค์ เหตุผลหรือความจาเป็ น
3) ผลกระทบต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
4) ความเห็นของคณะกรรมการเพียงพอและชัดเจนทีจ่ ะให้ผถู้ อื หุน้ ตัดสินใจลงมติได้
1.3 คณะกรรมการอานวยความสะดวกให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่าง
เต็มที่ และควรละเว้นการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ อื หุน้ การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติ
ไม่มวี ธิ กี ารทีย่ ุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป และสถานทีจ่ ดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขนาดเพียงพอและสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 บริษั ท เปิ ด โอกาสให้ ผู้ถื อ หุ้ น ส่ ง ค าถามเกี่ย วกับ บริษัท ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้ าให้ชดั เจนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ บริษัทยังเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ด้วยคณะกรรมการได้มี
การกาหนดการกลันกรองค
่
าถามล่วงหน้าและกาหนดให้บริษทั ตอบคาถามให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า พร้อมกับมีการชีแ้ จง
ในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ดิ งั นี้

1.4.1 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าได้ตลอดระยะเวลา โดย
ในส่วนของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ นัน้ คณะกรรมการจะรวบรวมคาถามจนถึงประมาณ 7 วันก่อน
วันประชุม โดยบริษทั ปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
1) กาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน
2) แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
3) วิธกี ารส่งคาถามล่วงหน้า เช่น ให้ผถู้ ือหุ้ นส่งคาถามผ่านเว็บไซต์ของบริษทั หรืออีเมล์
หรือส่งจดหมายถึงคณะกรรมการ เป็ นต้น
4) ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดให้สง่ คาถามล่วงหน้า ก่อนถึงวันประชุมผูถ้ อื หุน้
5) มีกระบวนการกลันกรองค
่
าถามล่วงหน้าทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถาม เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาใน
การตอบคาถามเหล่านัน้
6) บริษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม
7) บริษทั ได้ตอบคาถามให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในวันประชุม
8) บริษทั ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบถึงคาถามทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ถามมาล่วงหน้า และคาตอบ
ของคาถามเหล่านัน้
1.5 คณะกรรมการสนับสนุ นให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ ผู้ถือ หุ้น สามารถดาวน์ โ หลดแบบหนัง สือ มอบฉัน ทะผ่ า นทางเว็บ ไซต์ข องบริษัท ได้ และ
ยังกาหนดให้บริษทั จัดให้มอี ากรแสตมป์ไว้บริการผูถ้ อื หุน้ สาหรับปิ ดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื
หุน้ ที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิ ดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่าง
พิจารณาและยังไม่มกี ารลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระทีไ่ ด้เข้าประชุมเป็ นต้นไป เว้นแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะมี
ความเห็นเป็ นอย่างอื่น
2. การดาเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษทั นาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ อื หุ้น ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
2.2 การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ของกรรมการ
2.2.1 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
2.2.2 ในกรณี ท่กี รรมการไม่สามารถเข้า ร่ว มประชุ มครบทุกท่ านอย่ างน้ อยมีบุ คคลดัง ต่ อ ไปนี้
เข้าประชุมผูถ้ อื หุน้
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการผูจ้ ดั การ
3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.2.3 เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น สามารถซัก ถามประธานคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ ในเรื่อ งที่
เกีย่ วข้องได้
2.3 ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้จดั ให้มกี ารลงมติเป็ นแต่ละรายการในกรณีทว่ี าระนัน้ มีหลายรายการ เช่น
วาระการแต่งตัง้ กรรมการ
2.4 บริษัทจัดให้มกี ระบวนการตรวจนับ การจัดเก็บเอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระและการบันทึก
วีดทิ ศั น์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมีการเปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ นี้ ในการประชุ มและการนับ
คะแนนเสียงในทุกๆ วาระเป็ นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.5 ประธานในที่ป ระชุ ม ได้จ ัด สรรเวลาให้เ หมาะสมและส่ ง เสริม ให้ผู้ถือ หุ้น มีโ อกาสในการแสดง
ความเห็นและตัง้ คาถามต่อทีป่ ระชุมในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติ การประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ บันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอนการลงคะแนนและวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุมรวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ ประเด็นหรือซักถาม พร้อมทัง้ มีบนั ทึกคาถาม
คาตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วยคัดค้านและงดออกเสียงเป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อ
กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการทีล่ าประชุมด้วย
3.2 บริษัทเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ
บริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ดิ งั นี้
3.2.1 เปิ ด เผยมติ ท่ี ป ระชุ ม โดยแยกเป็ น คะแนนที่ เ ห็ น ด้ ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสีย ง
ในวันทาการถัดไป
3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถอื หุ้น เพื่อใช้เป็ นช่องทาง
ให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความเห็นโดยไม่ตอ้ งรอถึงการประชุมครัง้ ต่อไป
3.2.3 เผยแพร่วดี ทิ ศั น์การประชุมผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์ของบริษทั
4. บริ ษทั ให้การดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิ ทธิ ตามกฎหมาย โดยการให้ขอ้ มูลสาคัญทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ผ่านบน
เว็บไซต์ ของบริษทั
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 บริษทั ได้จดั ขึน้ ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา
14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชัน้ 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ โดยมีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะรวมจานวน 41 ราย คิดเป็ นร้อยละ 35.3457 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายแล้วทัง้ หมด มีกรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จดั การ และกรรมการท่านอื่นอีก 5 ท่าน นอกจากนี้ยงั มี
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั เลขานุการบริษทั และผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกคราว รวมทัง้ ในปี 2561 บริษทั ได้มอบให้
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ดาเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุม
พร้อมหลักเกณฑ์วธิ กี ารเข้าร่วมประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม และเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าว
ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษทั www.pe.premier.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาในการศึกษาข้อมูลเป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้จดั ทารายงานการประชุมส่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้
สามารถตรวจสอบได้
ในปี 2561 บริษทั ได้รบั การประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ภายใต้โครงการ
ประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ร่วมกับสานั กงานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และสมาคมบริษัท จดทะเบีย น โดยหลัก เกณฑ์ท่ีใ ช้ใ นการประเมิน คุ ณภาพ
ครอบคลุมขัน้ ตอนต่างๆในการจัดการประชุมผู้ถอื หุ้นตัง้ แต่ก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังวันประชุมในระดับ
“ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ติดต่อกันเป็ นปี ท่ี 6

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลและปกป้องสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ อย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ เรื่องการกาหนดกระบวนการ
ทีอ่ านวยความสะดวกให้ผู้ถอื หุน้ เข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผูถ้ ือหุ้นได้รบั การคุม้ ครองจากการกระทาที่เป็ น
การเอาเปรียบและผูถ้ อื หุน้ มีอานาจควบคุม การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทัง้ ให้กรรมการและผูบ้ ริหารเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้อง
บริษทั ได้กาหนดแนวปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1 บริษัท แจ้ง ก าหนดการประชุ ม พร้อ มระเบีย บวาระ และความเห็น ของคณะกรรมการต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษทั โดยมีรายละเอียดในการปฏิบตั ดิ งั นี้
1.1.1 บริษัท เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้นได้มีเ วลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่ วงหน้ าผ่ า นบน
เว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
1.1.2 ข้อมูลประกอบการประชุมทีเ่ ผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ของบริษัทมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลที่
บริษทั จะส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสาร
1.1.3 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุ ม และเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า ก่อนวันประชุ ม
ผูถ้ อื หุน้ มากกว่าทีก่ ฎหมายกาหนด (อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม)
1.2 บริษทั แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ทราบทัง้ ในหนังสือเชิญประชุมและในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
1.3 หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวข้างต้นได้จดั ทาเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้ อย
2.1 คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเพิม่ วาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างชัดเจนเป็ นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถึงความเป็ นธรรมและความโปร่งใสในการ
พิจารณาว่าจะเพิม่ วาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเสนอวาระ
2) รายละเอียดของข้อมูลประกอบการพิจารณา
3) เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องทีเ่ สนอเป็ นวาระการประชุม
4) ช่องทางรับเรื่อง เช่น ส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ โดยอาจส่งเรื่องผ่านบนเว็บไซต์
หรืออีเมล์มาก่อน เป็ นต้น
5) ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับเรื่อง ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
6) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถอื หุน้ ทราบหลักเกณฑ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทั
7) มีกระบวนการกลันกรองเรื
่
่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการ
8) แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น
ผูเ้ สนอวาระ และแจ้งในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

2.2 คณะกรรมการกาหนดวิธกี ารให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการก่อน
วันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
โดยมีหลักเกณฑ์ตามหัวข้อต่อไปนี้
1) ช่องทางรับเรื่อง โดยการส่งหนังสือถึงคณะกรรมการ
2) ช่วงเวลาทีเ่ ปิ ดรับเรื่อง ตัง้ แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทุกปี
3) ข้อมูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบัติโดยละเอียดของผู้ได้รบั เสนอชื่อ หนังสือ
ยินยอมของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ เป็ นต้น
4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ท่กี าหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษทั
5) คณะกรรมการพิจารณาคุ ณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัท
กาหนดไว้
6) เลขานุการบริษทั แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ โดยแจ้ง
ไปยังผูถ้ อื หุน้ ผูเ้ สนอ และประธานกรรมการแจ้งในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2.3 ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น
โดยเฉพาะวาระสาคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
2.4 คณะกรรมการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน
3. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบตั ิ รวมทัง้ แนวปฏิบตั เิ รื่องการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ของบริษทั เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทีม่ สี ว่ นรูข้ อ้ มูลภายในใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิ
3.2 กาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้ าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย
จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็ นประจา รวมทัง้ ให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 คณะกรรมการมีขอ้ กาหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ ริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อย
ก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารเปิ ดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตนและ
ผูเ้ กีย่ วข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บริษทั
2) แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ และข้อกาหนดของหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็ นต้น
3) กาหนดให้เลขานุการบริษทั เป็ นผูร้ บั ข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้อง
4) เลขานุ การบริษัททาหน้าที่ในการรายงานข้อมูลส่วนได้เสียให้คณะกรรมการทราบ ข้อมูลของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพิจารณาธุรกรรม
ระหว่างบริษทั กับกรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
4.2 คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มสี ่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการราย
ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้

ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2561 ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงลาดับระเบียบวาระการประชุม หรือ
เพิม่ เติมวาระการประชุม และไม่มกี ารขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนัดประชุม
นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้ ริหารได้รายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่ งั
ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ให้แก่คณะกรรมการหรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการมอบหมายเป็ นประจาทุกไตรมาส รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยในที่
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจาปี

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั เห็นว่าธุรกิจเอกชนเป็ นภาคส่วนทีม่ คี วามสาคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และถือเป็ นหน้าที่
ในการดูแลให้เกิดความอยู่รอดและยังยื
่ นของสังคมร่วมกัน ดังนัน้ บริษทั และบริษทั ย่อยยึดมันเจตนารมณ์
่
ของการดาเนิน
ธุรกิจให้ประสบความสาเร็จอย่างยังยื
่ นโดยตระหนักและให้ความสาคัญกับผูม้ สี ่วนได้เสียทุกภาคส่วน ภายใต้ปรัชญาของ
กลุ่มบริษทั พรีเมียร์ นันคื
่ อ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมันคง
่ สังคมยังยื
่ น ” เพราะเชื่อมันว่
่ าการคงไว้ซง่ึ ความสมดุลระหว่าง
ธุรกิจ พนักงาน และสังคมนัน้ จะส่งเสริมให้ทงั ้ บริษทั สังคม และสิง่ แวดล้อมเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างเข้มแข็งและยังยื
่ น
บริษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้
1. การกาหนดนโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
1.1 คณะกรรมการกาหนดนโยบายและแนวการปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้เสียแต่ ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ดาเนินการทีเ่ ป็ นรูปธรรม มีการแถลงนโยบายและมีมาตรการเกีย่ วกับการปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรม ทีท่ าให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั และ
ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษทั มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้
1) ผูถ้ ือหุ้น
ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ แก่ บริษัท และผู้ถือหุ้น
บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้ กีย่ วข้อง โดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ของบริษทั ทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั รวมถึงไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่
แข่งขันของบริษทั
2) พนักงาน
บริษัทเล็งเห็น ถึงความสาคัญของพนักงานซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่มีคุ ณค่า จึงปฏิบตั ิต่ อ
พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมบนหลักสิทธิมนุ ษยชน ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ทิ งั ้ การแบ่งแยกสีผวิ เชือ้ ชาติ
เพศ ศาสนา ไม่มกี ารใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานทีผ่ ดิ กฎหมาย มีนโยบายการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทนโดยยึดหลัก
ความเป็ นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถ
เทียบเคียงกับบริษทั ทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนมีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรูค้ วามสามารถให้กบั
พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รบั ความก้าวหน้าในอาชีพ
สาหรับ นโยบายด้า นสวัส ดิก าร บริษัท จัด ให้มีส วัส ดิก ารส าหรับ พนั ก งานเพิ่ม เติม จากที่
กฎหมายกาหนด เช่น กองทุนสารองเลีย้ งชีพพนักงานเพื่อเป็ นเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
และรักษาบุคลากรไว้กบั บริษทั ในระยะยาวโดยให้มลี กั ษณะการออมอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นหลักประกันในการใช้ชวี ติ
หลังเกษียณอายุ สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อเป็ นเครื่องมือในการออมและเป็ นแหล่งเงินทุนในยามฉุ กเฉิน การประกันสุขภาพ
กลุ่มการประกันชีวติ กลุ่ม การประกันอุบตั ิเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจาปี ห้องพยาบาลของบริษัทโดยแพทย์ และ

พยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดสาหรับพนักงาน ชมรมกีฬาต่างๆ รถรับ -ส่งพนักงาน และสวัสดิการเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือ
พนักงานในโอกาสต่างๆ
บริษัท ได้ก าหนดนโยบายด้า นความปลอดภัย โดยจัด ให้มีค ณะกรรมการดูแ ลด้า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล
และติด ตามการปฏิบ ัติง านอย่ า งใกล้ชิด มีก ารให้ค วามรู้แ ละฝึ ก อบรมเกี่ย วกับ ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางานแก่พนักงานและผู้ท่เี กี่ยวข้อง พร้อมทัง้ ส่งเสริมในการสร้างจิตสานึกให้พนักงานทุกคน
ตระหนักถึงความปลอดภัยและยึดถือปฏิบตั ิ และกาหนดให้มกี ารตรวจสอบระบบป้องกันภัยในอาคารสานักงาน การซ้อม
หนีไฟเป็ นประจาทุกปี รวมถึงการตรวจวิเคราะห์ระดับแสงสว่าง และตรวจวัดระดับความดังเสียง
3) ลูกค้า
บริษัท ได้มีก ารก าหนดนโยบายที่จ ะตอบสนองความพึง พอใจของลูก ค้า โดยน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพและได้มาตรฐานมีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย มีการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง รวมทัง้ การให้ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้อง
เพียงพอและเป็ นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกีย่ วกับคุณภาพสินค้า
4) คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษทั มีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็ นธรรม ดาเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุตธิ รรม ไม่เอารัดเอา
เปรียบ เคารพและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขสัญญาทีก่ าหนดไว้ ไม่เรียก หรือไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตในการ
ติดต่อกับคู่คา้ หรือเจ้าหนี้ หากในกรณีทข่ี อ้ มูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริต บริษทั จะหารือกับคู่คา้ หรือ
เจ้าหนี้
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญั หาให้รวดเร็วและเกิดความยุตธิ รรมต่อทุกฝา่ ย
5) คู่แข่ง
บริษทั มีการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมกับคู่แข่งขัน
มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธกี าร
ที่ ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทาลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทาการใดๆ โดยปราศจาก
ความจริงและ
ไม่เป็ นธรรม
6) ชุมชน/สังคม
บริษัทกาหนดนโยบายแนวปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็ นหลัก
ปฏิบตั แิ ก่พนักงานทุกคน ดังนี้
(1) สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม และสร้างปฏิสมั พันธ์อนั ดี
กับชุมชนทีส่ ถานประกอบการของบริษทั ตัง้ อยู่
(2) ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) ไม่สนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดทีเ่ ป็ นภัยต่อชุมชน สังคม
(4) ใส่ใจและรับผิดชอบแก้ไขในภัยอันตรายที่สงั คมหวันวิ
่ ตก อันอาจเกิดจากผลิตภัณฑ์/
บริการหรือการดาเนินงานของบริษทั
(5) มีส่ว นร่ ว มในการยกระดับ คุ ณภาพชีวิตที่ดี สร้า งสัง คมที่อยู่ร่ ว มกัน อย่ า งมีค วามสุข
พัฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม รัก ษาวัฒ นธรรมที่ดีง าม รวมถึง ปลู ก ฝ งั จิต ส านึ ก ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจติ อาสาให้เกิดขึน้ ในหมู่พนักงาน

7) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยกาหนดนโยบายดาเนินธุรกิจตาม “นโยบายเกี่ยวกับสิง่ แวดล้อมและ
สังคม” ของกลุ่มบริษทั พรีเมียร์ (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั และบริษทั ย่อย) และปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม
และความปลอดภัยของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
(1) ไม่กระทาการใดๆ ทีจ่ ะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
(2) ปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม
(3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดทีเ่ ป็ นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
(4) ส่งเสริมให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงาน
และทรัพยากรอื่นๆ โดยการนาเทคโนโลยีทส่ี ามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษทั
(5) ส่งเสริมให้มกี ารให้ความรูพ้ นักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อมร่วมกับพนักงาน โดยกาหนดเป็ นนโยบายและเปิ ดเผยถึงการปฏิบตั ิให้เป็ นที่
ทราบ
1.2 คณะกรรมการกาหนดให้เลขานุ การบริษทั เป็ นผูร้ บั ข้อร้องเรียน และจัดการกับข้อร้องเรียนของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์ หรือรายงานประจาปี ของบริษทั
1.3 มีก ลไกการคุ้ม ครองผู้แ จ้ง เบาะแส และมีม าตรการชดเชยในกรณี ท่ีผู้มีส่ว นได้เ สียได้ร ับ ความ
เสียหายจากการทีบ่ ริษทั ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
2. การเปิ ดเผยการปฏิ บัติ ตามนโยบายและการจัด ท ารายงานเพื่ อ การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยื น
(Sustainability Development Report) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)
2.1 บริษัท ดาเนินกิจกรรมต่ างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และ
เปิ ดเผยกลไกในการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของพนักงานในการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวข้างต้นด้วย
2.2 รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเปิ ดเผยไว้ในข้อ 10.
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. บริษทั มีนโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่ และห้ามจ่ายสิ นบนเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธุรกิ จของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝงั ให้พนักงานทุกคน
รับทราบและ ถือปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องตลอดมา
3.1 บริษัทย่อยได้บรรจุหวั ข้อ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”
่ ไว้ในหลักสูตรการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ทจ่ี ดั ขึน้ เป็ นประจาทุกเดือน โดยใช้สอ่ื วิดที ศั น์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3.2 บริษทั ย่อยได้ออกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ย่อยไปยังลูกค้าและคู่คา้ เพื่อแจ้ง
งดเว้นการให้ของขวัญและของกานัลแก่บุคลากรของบริษัท ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีบ่ ริษทั ย่อยได้ดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2559
และบรรจุให้เป็ นกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี
3.3 บริษทั และบริษทั ย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”
่ ลงบนเว็บไซต์ของบริษทั และ
ของบริษทั ย่อย ( http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html )
3.4 บริษัทย่อยทบทวนและประเมินความเสีย่ งด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน่ ซึ่งบรรจุให้เป็ น 1
หัวข้อของการบริหารความเสีย่ งของบริษทั โดยเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงาน เรื่อง “ปจั จัยความเสีย่ ง”
4. บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปั ญญา ห้ามพนักงานละเมิดต่อทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาของผูอ้ ่นื ไม่ว่าจะเป็ นทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในประเทศหรือต่างประเทศ และห้ามการนาซอฟต์แวร์ทล่ี ะเมิดลิขสิทธิ ์
มาใช้งานในบริษัท รวมทัง้ มีนโยบายการต่ อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้
พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบตั ติ ลอดมา

ในปี 2561 บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทใดๆ ทีม่ นี ยั สาคัญกับผูม้ สี ว่ นได้เสีย นอกจากนี้บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี อาทิ
1. ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ทุกรายเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกีย่ วกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระเป็ นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รบั การรวบรวม
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึง่ ในการประชุมประจาปี 2561 ไม่มผี ถู้ ือหุน้ รายใดเสนอแนะข้อคิดเห็นเป็ น
การล่วงหน้า
2. บริษทั ไม่มกี รณีทฝ่ี า่ ฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผูบ้ ริโภค การแข่งขันทางการค้า สิง่ แวดล้อม
ไม่มกี รณีการกระทาผิดด้านละเมิดทรัพย์สนิ ทางปญั ญาของผูอ้ ่นื ด้านการทุจริต หรือกระทาผิดด้านจริยธรรมทางธุรกิจ
และมีสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุ หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บปว่ ยจากการทางานเป็ นศูนย์
3. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษทั ได้รบั รองต่อฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีม่ มี ติให้การรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption ( CAC ) และเมื่อวันที่ 4
เมษายน 2557 บริษัทได้รบั รองฐานะสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตนัน้ เนื่องจาก
บริษทั ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) บริษทั ได้นาส่งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
ให้บริษทั พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิง่ จากัดและบริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ จากัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยดาเนินการต่อ ได้มกี าร
ประกาศคู่มอื แนวทางการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงได้เพิม่ เงื่อนไขเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริต
ลงในเอกสารทางธุรกิจ และทาการฝึกอบรมพนักงานทุกคนเพื่อให้ความรูเ้ กีย่ วกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ส่งเสริมความซื่อสัตย์สจุ ริต และความรับผิดชอบ

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมู ลที่มคี วามถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทัง้ รายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทัวไปตามหลั
่
กเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สาคัญ ที่มีผลกระทบต่ อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของ ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั โดยบริษทั ได้เผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื
หุน้ นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษและมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั อย่างสม่าเสมอ
บริษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ดังนี้
1. การเปิ ดเผยข้อมูล
1.1 คณะกรรมการมีกลไกทีจ่ ะดูแลให้มนใจได้
ั่
ว่าข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด
และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ทัง้ นี้
1.1.1 มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็ นไปตามเกณฑ์ทส่ี านักงานกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
1.1.2 มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นประจา

1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิง่ แวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั เป็ นต้น
1.3 คณะกรรมการจัดให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบตั ติ ามหลักการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ เหมาะสมกับธุรกิจ ใช้นโยบายบัญชีท่ี
เหมาะสม และถือปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอ
(2) รายงานทางการเงินมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
(3) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธาน
กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
1.4 คณะกรรมการสนับสนุ นให้บริษทั จัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี้เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบ
ข้อมูลและเข้าใจการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การเปลีย่ นแปลงทีม่ นี ัยสาคัญของบริษทั
รวมถึงปจั จัยและเหตุการณ์ทม่ี ผี ลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียง
อย่างเดียว
1.5 คณะกรรมการกาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นทีผ่ ู้สอบบัญชีให้บริการไว้ใน
รายงานประจาปี ของบริษทั
1.6 คณะกรรมการกาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยในรายงานประจาปี
(1) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปีทผ่ี ่านมาของคณะกรรมการ
(2) บทบาท หน้าที่ และความเห็นจากการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นปีทผ่ี ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย
(3) จานวนครัง้ ของการประชุม และจานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ทผ่ี ่านมา
(4) ประวัตกิ ารอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
1.7 คณะกรรมการเปิ ดเผย วิธีก ารสรรหากรรมการ และวิธีก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของ
คณะกรรมการทัง้ คณะและรายบุคคล และวิธีก ารประเมิน ผลงานของผู้บริหารสูง สุด นโยบายการจ่ายค่ าตอบแทนแก่
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของ
ค่าตอบแทนด้วย
ทัง้ นี้ จ านวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่ าตอบแทนที่กรรมการแต่ ละท่านได้รบั จากการเป็ น
กรรมการของบริษทั ย่อยด้วย
2. ข้อมูลขัน้ ตา่ ที่เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริษทั
2.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ทก่ี าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มกี ารเปิ ดเผย
ข้อมูลทัง้ ภาษา ไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่นบนเว็บไซต์ของบริษทั โดยกระทาอย่างสม่าเสมอ พร้อมทัง้
นาเสนอข้อมูลที่เป็ นปจั จุบนั อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้ และปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็ นปจั จุบนั
(1) วิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั
(3) โครงสร้างองค์กร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
(4) คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั

(5) งบการเงินและรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทัง้ ฉบับปจั จุบนั และของปี
ก่อนหน้า
(6) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ทีส่ ามารถให้ดาวน์โหลด
ได้
(7) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดทีบ่ ริษทั นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือสือ่ ต่างๆ
(8) โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
(9) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และบริษัททีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มา
เพื่อวัตถุประสงค์/กิจการเฉพาะ (Special purpose Enterprises / Vehicles - SPEs/SPVs)
(10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทงั ้ ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้ แต่ร้อยละ 5 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดและมีสทิ ธิออกเสียง
(11) การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง
(12) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้
(13) ข้อบังคับบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อตกลงของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี)
(14) นโยบายและแนวปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
(15) นโยบายด้านบริหารความเสีย่ ง รวมถึงวิธกี ารจัดการความเสีย่ งด้านต่างๆ
(16) กฎบัตร หรือหน้ าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ
รวมถึงเรื่องทีต่ อ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(17) กฎบัตร หรือหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย
(18) จรรยาบรรณสาหรับพนักงานและกรรมการของบริษทั
(19) จรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
(20) ข่าวของบริษทั และบริษทั ย่อย
(21) ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ชื่อบุคคลทีส่ ามารถ
ให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์
(22) แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจาปี
ในปี 2561 บริษทั ได้เผยแพร่รายงานประจาปี ทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายใน 120 วันนับตัง้ แต่วนั
สิน้ สุดรอบปี บญ
ั ชี โดยได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 พร้อมทัง้
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษทั ได้ในวันเดียวกัน นอกจากนี้ บริษทั ยังได้มกี ารเผยแพร่รายงานการประชุมครัง้
ล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน 14 วันหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ อีกด้วย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารนาเสนอผลการดาเนินงาน ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเงินแก่ผถู้ อื หุน้
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ และผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยังมีการตอบคาถามทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ ircontact@pe.premier.co.th โทรศัพท์ 02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อย่างสม่าเสมอ
และเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีหน้าทีก่ ากับดูแลการทางานของฝา่ ยจัดการให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทัง้ ความรับผิดชอบตามหน้าทีข่ องคณะกรรมการทีม่ ตี ่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
บริษทั ได้ดาเนินการกาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมการก าหนดโครงสร้า งของคณะกรรมการให้ป ระกอบด้ว ยกรรมการที่มีคุ ณ สมบัติ
หลากหลายทัง้ ในด้านเพศ อายุ ประวัตกิ ารศึกษา ประสบการในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็ น
ประโยชน์กบั บริษทั เพศ และควรมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่
1.2 คณะกรรมการจัดให้มกี ารเปิ ดเผยนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการทีม่ คี วาม
หลากหลาย รวมถึงจานวนปี การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ ละคนในรายงานประจาปี และบน
เว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ นี้
1.2.1 เปิ ดเผยวิธกี ารสรรหากรรมการทีเ่ ป็ นทางการและโปร่งใส และจานวนปี การดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั ของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
1.2.2 เปิ ดเผยรายชื่อกรรมการ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุน้ บริษทั ทีแ่ สดงให้เห็น
ว่าคณะกรรมการมีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั ผ่านช่องทางรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริษทั
1.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลในรายงานประจาปี อย่างชัดเจนว่ากรรมการรายใดเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ /
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร / กรรมการอิสระ / กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
1.3 คณะกรรมการมีขนาดทีเ่ หมาะสม ประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรู้ ประสบการณ์ และความสามารถทีเ่ พียง
พอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน
1.4 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระทีส่ ามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับการทางานของฝ่ายจัดการได้อย่าง
อิสระในจานวนทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนด
1.5 สัดส่วนของกรรมการเป็ น ไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ ะมาดารงตาแหน่ งกรรมการเป็ นหลัก มากกว่าทีจ่ ะใช้หลักเกณฑ์ในเรื่อง
สัดส่วนของเงินลงทุน
1.6 บริษัท ค านึ ง ถึง ประโยชน์ ก ารบริห ารกิจ การตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บ ริษัท ก าหนด
มากกว่าจานวนหรือสัดส่วนของกรรมการอิสระ
1.7 คณะกรรมการมีการกาหนดจานวนปี ทด่ี ารงตาแหน่ งในแต่ละวาระ แต่ไม่มกี ารกาหนดจานวนวาระ
ทีด่ ารงตาแหน่งติดต่อกันได้นานทีส่ ดุ
1.8 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะเป็ น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของ
บริษทั มีความเป็ นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษทั โดยความเป็ นอิสระอย่างน้อยต้องเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยกาหนด

1.9 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่องจะเป็ นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและ
การดาเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มคี วามรู้ความสามารถมาดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระนัน้
ไม่สามารถดาเนินการได้โดยทันที
1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกาหนด
อานาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การให้ชดั เจนและแยกบุคคลทีด่ ารงตาแหน่ งประธานกรรมการออก
จากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การ เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัด
1.11 บริษทั เคารพในวิจารณญาณของกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ในการทีจ่ ะไม่ไป
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั อื่นทีม่ ธี ุรกิจอย่างเดียวกัน หรือมีลกั ษณะแข่งขันกันกับธุรกิจของบริษทั หรือมีลกั ษณะที่
ขัดกันกับผลประโยชน์ของบริษทั
1.12 บริ ษั ท มี เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ซึ่ ง ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแน ะน าด้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามมติคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการกาหนดคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั ทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะปฏิบตั ิ
หน้าที่ในฐานะเลขานุ การบริษัท และเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุ การบริษัทในรายงานประจาปี และ
บนเว็บไซต์ของบริษทั
1.13 เลขานุ การบริษทั ได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชีหรือ
การปฏิบตั ิหน้ าที่เลขานุ การบริษัท บริษัทกาหนดคุณสมบัติและแต่ งตัง้ บุคคลมาดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษัทโดย
คานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการทางานเป็ นหลัก ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะเป็ นพนักงานประจาของ
บริษทั หรือไม่
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการบริษัท ได้แ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์
แห่งประเทศไทย มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษั ท พิจ ารณาหรือ รับ ทราบ ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีสิท ธิห น้ า ที่ต ามที่ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นอ านาจหน้ า ที่ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทส่ี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กาหนด
2.2 คณะกรรมการจัดให้มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยทีค่ ณะกรรมการทัง้ คณะ
ยกเว้นกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเห็น
ต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นให้เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ และทา
หน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการ รวมทัง้
คัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีก่ าหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการซึง่ จะนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
3. บทบาทหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3.1 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการต้องครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุ มตั ิและทบทวนเรื่องต่างๆ ของบริษทั ตามขอบเขตหน้าทีท่ ก่ี า
หนโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษทั กฎบัตรคณะกรรมการบริษทั และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
รวมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องทีส่ าคัญเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั เช่น
วิสยั ทัศน์

พันธกิจ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสีย่ ง แผนงานและงบประมาณ
นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่ อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน รวมถึงท าการ
ทบทวนและอนุมตั เิ ป็ นประจา
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษทั
2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่กาหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) การควบคุมภายในและการบริห ารความเสี่ยงรวมทัง้ กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ
ดาเนินการกรณีมกี ารชีเ้ บาะแส
4) การดูแลให้การดาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้ แผนการพัฒนาพนักงาน แผนพัฒนา
ผูส้ บื ทอดตาแหน่งงาน (Succession Plan)
3.2 คณะกรรมการมีการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ดังนี้
1) คณะกรรมการกาหนดให้มแี ละให้ความเห็นชอบนโยบายการกากับดูแลกิจการทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
2) สือ่ สารให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจ
3) มีวธิ กี ารส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีก่ าหนด
4) ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการและทบทวนนโยบายดังกล่าวอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
3.3 คณะกรรมการส่งเสริมให้จดั ทาจรรยาบรรณธุรกิจทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้กรรมการผูบ้ ริหาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้า นจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
3.4 คณะกรรมการได้พจิ ารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทา
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ควรมีแนวทางทีช่ ดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
โดยรวมเป็ นสาคัญโดยทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามข้อกาหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอนการดาเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้
ถูกต้องครบถ้วน
3.5 คณะกรรมการจัดให้มรี ะบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและนโยบาย คณะกรรมการจัดให้มบี ุคคลหรือหน่วยงานทีม่ คี วามเป็ นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทบทวนระบบทีส่ าคัญอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจาปี
3.6 คณะกรรมการกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Policy) ให้
ครอบคลุมทัง้ องค์กรโดยให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นประจา มีการ
ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญ ญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าและรายการผิดปกติทงั ้ หลาย
3.7 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสีย่ งไว้ในรายงานประจาปี

3.8 คณะกรรมการจัดให้มแี นวทางดาเนินการทีช่ ดั เจนกับผูท้ ป่ี ระสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มสี ่วนได้เสีย
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั หรือรายงานตรงต่อบริษทั โดยคณะกรรมการกาหนดให้เลขานุ การบริษทั เป็ นผูร้ บั ข้อร้องเรียน
และจัดการกับข้อร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้เปิ ดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์หรือรายงานประจาปี ของ
บริษทั มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและมีมาตรการชดเชยในกรณีท่ผี มู้ สี ่วนได้เสียได้รบั ความเสียหายจากการที่
บริษทั ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3.9 คณะกรรมการมีกลไกกากับดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท
โดยคณะกรรมการมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ ะส่งไปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย เพื่อควบคุมการ
บริหารให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั และการทารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. การประชุมคณะกรรมการ
4.1 บริษัท กาหนดให้มีการประชุม และวาระการประชุ มคณะกรรมการเป็ น การล่ วงหน้ า และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
บริษทั ได้มกี าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นการล่วงหน้า (ตารางการ
ประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ เพื่อพิจารณางบการเงิน การวางนโยบายและ
ติดตามผลการดาเนินงาน ดังนี้
ครัง้ ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
1/2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
2/2562
9 พฤษภาคม 2562
9 พฤษภาคม 2562
24 เมษายน 2562
3/2562
8 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
4/2562
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
4.2 จานวนครัง้ ของการประชุม คณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่ได้มกี ารประชุมทุกเดือน บริษทั ส่งรายงาน
ผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มกี ารประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับควบคุม และ
ดูแลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จ ัด การร่ ว มกัน พิจ ารณาการเลือ กเรื่อ งเข้า วาระการประชุ ม
คณะกรรมการ โดยดูให้แน่ ใจว่าเรื่องทีส่ าคัญได้นาเข้ารวมไว้แล้วโดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอสิ ระทีจ่ ะเสนอ
เรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อบริษทั เข้าสูว่ าระการประชุม
4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวัน
ประชุม
4.5 กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ทัง้ หมดทีไ่ ด้จดั ให้มขี น้ึ ในรอบปี
4.6 องค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะทีค่ ณะกรรมการลงมติในทีป่ ระชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน
3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม ในกรณีทม่ี เี หตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวิสยั อันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษทั และไม่อาจดาเนินการให้กรรมการจานวน 2 ใน 3 เข้าประชุมได้ กรรมการจานวน
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งตามข้อบังคับมีอานาจทีจ่ ะพิจารณาและมีมติในวาระนัน้ ๆ ได้

4.7 ประธานคณะกรรมการจัด สรรเวลาไว้อ ย่ า งเพีย งพอที่ฝ่า ยจัด การจะเสนอเรื่อ งและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปญั หาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทัวกั
่ น ประธานกรรมการส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ
กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องทีน่ าสูท่ ป่ี ระชุม รวมทัง้ ประเด็นการกากับดูแลกิจการ
4.8 คณะกรรมการสนับสนุ นให้กรรมการผู้จดั การเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ั หาโดยตรงและเพื่อ มีโอกาสรู้จ ักผู้บริห ารระดับสูง
เพื่อ ให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่ม เติม ในฐานะที่เกี่ย วข้องกับป ญ
สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
4.9 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศทีจ่ าเป็ นเพิม่ เติมได้จากกรรมการผูจ้ ดั การ เลขานุ การบริษทั หรือ
ผูบ้ ริหารอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทจ่ี าเป็ นคณะกรรมการอาจจัดให้มคี วามเห็น
อิสระจากทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายของบริษทั
4.10 คณะกรรมการถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้
กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
4.11 รายงานการประชุม ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้เป็ นอย่างน้อย และมีระบบการจัดเก็บทีด่ ี สืบค้นง่าย
แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
 วัน เวลาเริม่ - เวลาเลิกประชุม
 ชื่อกรรมการทีเ่ ข้าประชุมและกรรมการทีข่ าดประชุม
 สรุปสาระสาคัญของเรื่องทีเ่ สนอคณะกรรมการ
 สรุปประเด็นทีม่ กี ารอภิปรายและข้อสังเกตของกรรมการ
 มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการทีไ่ ม่เห็นด้วย (ถ้ามี)
 ผูจ้ ดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ
 ผูร้ บั รองรายงาน – ประธานกรรมการ
5. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านด้วยตนเองอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปญั หา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกาหนดบรรทัดฐานที่
จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบตั งิ านอย่างมีหลักเกณฑ์
5.2 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นการ
ประเมินทัง้ คณะและรายบุคคล รวมทัง้ เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ขนั ้ ตอนไว้ในรายงานประจาปี ของบริษทั
5.3 คณะกรรมการได้ประเมินผลงานของผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษัท เป็ นประจาทุกปี เพื่อ
นาไปใช้ในการกาหนดค่าตอบแทน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
สาหรับกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการนัน้ เลขานุ การบริษัทจะจัดส่งแบบ
ประเมินดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการทุกท่านทาการประเมินในเดือนพฤศจิกายนและให้ตอบกลับภายในวันที่ 15 ธันวาคม
ของทุกปี หลังจากนัน้ เลขานุ การบริษทั จะทาการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมินโดยเปรียบเทียบกับปี ทผ่ี ่านมา
ต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษัท ในคราวถัด ไป เพื่อ รับ ทราบและปรับ ปรุ ง แก้ไ ขการท างานให้มีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลต่อไป

สาหรับหลักเกณฑ์การประเมิน บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะ
และรายบุคคล โดยใช้วธิ กี ารให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ 5 ระดับ ดังนี้ 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ หรือไม่มกี ารดาเนินการใน
เรื่องนัน้
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ เล็กน้อย 2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้
พอสมควร 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนัน้ ดี 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการใน
เรื่องนัน้ อย่างดีเยีย่ ม ซึง่ หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการประเมิน ผลงานของผู้บริหารสูงสุด โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานทาง
ธุรกิจของบริษัท ผลการดาเนินงานตามนโยบายที่ได้รบั จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ใช้วธิ กี ารให้
คะแนนแบบเดียวกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการทัง้ คณะและประเมินผลการปฏิบตั งิ านรายบุคคล ซึง่
หัวข้อการประเมินประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่
หมวดที่ 1 : ความคืบหน้าของแผนงาน
หมวดที่ 2 : การวัดผลการปฏิบตั งิ าน
2.1 ความเป็ นผูน้ า
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ติ ามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ทิ างการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสืบทอดตาแหน่ง
2.9 ความรูด้ า้ นผลิตภัณฑ์และบริการ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
หมวดที่ 3 : การพัฒนาผูบ้ ริหารสูงสุด
6. ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนของกรรมการได้จดั ให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ เช่น เป็ น
สมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ทีเ่ หมาะสมด้วย
7. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมและการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กีย่ วข้องใน
ระบบการกากับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เลขานุ การบริษทั เป็ นต้น เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้ าจกระทาเป็ นการภายในบริษทั หรือใช้บริการของ
สถาบันภายนอก

7.2 คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน
ธุรกิจ และการดาเนินการด้านต่างๆ ของบริษทั เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ โดยมีเลขานุ การ
บริษทั เป็ นผูป้ ระสานงานในเรื่องต่างๆ อาทิ โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอานาจหน้าที่ กฎหมายที่
ควรทราบความรูท้ วไปของธุ
ั่
รกิจ แนวทางการดาเนินงาน เป็ นต้น
7.3 คณะกรรมการกาหนดให้มนี โยบายพัฒนาบุคลากรสาหรับกรรมการและผู้บริหาร และเปิ ดเผยใน
รายงานประจาปี ของบริษทั
7.4 คณะกรรมการกาหนดให้กรรมการผู้จดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ ถึงแผนการ
พัฒนาและสืบทอดงาน ซึง่ กรรมการผู้จดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงมีการเตรียมให้พร้อมเป็ นแผนทีต่ ่อเนื่อง ถึงผูส้ บื ทอด
งานในกรณีทต่ี นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้

