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การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

ตลอดปี 2561 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุํงมั่นในการที่จะยกระดับการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทให๎เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได๎น าเอาแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการ
ของบริษัทให๎เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ที่ก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย เพื่อให๎บริษัทมีระบบบริหารการจัดการที่มีประสทิธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการให๎ความส าคัญตํอสิทธิของ
ผู๎ถือหุ๎น การปฏิบัติตํอผู๎ถือหุ๎นอยํางเทําเทียมกัน บทบาทของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย การเปิดเผยข๎อมูลและความโปรํงใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ท้ังนี้ ก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎นเป็นส าคัญ  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) 
และตระหนักถึงบทบาทหน๎าที่ในฐานะผู๎น า (governing body) ในการสร๎างคุณคําให๎แกํกิจการอยํางยั่งยืน รวมถึงได๎ทบทวน 
ประเมินนโยบายและการด าเนินการตํางๆ ด๎านการก ากับดูแลกิจการกับหลัก CG Code ในแตํละข๎อ และมอบหมายให๎
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท  
และแนวทางการด าเนินการตํางๆ ให๎สอดคล๎องกับหลัก CG Code และทันตํอการพัฒนาการด๎านการก ากับดูแลกิจการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วอีกด๎วย 

ส าหรับปีที่ผํานมามีรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทจะรายงานให๎ทราบ  
แบํงออกเป็น 5 หมวด ดังนี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุน้ 

1.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู๎ถือหุ๎นเป็นลายลักษณ์
อักษรขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุํงเน๎นให๎ผู๎ถือหุ๎นได๎มีโอกาสรับรู๎ผลการด าเนินงานของบริษัทอยํางทั่วถึงและเทําเทียมกัน และมีสํวน
รํวมในการตัดสินใจตํางๆ ที่ส าคัญ ตลอดจนปกปูอง สํงเสริม สนับสนุน และไมํลิดรอนสิทธิของผู๎ถือหุ๎น โดยก าหนดนโยบายไว๎ดังนี้ 

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ปกปูองและเคารพสิทธิของผู๎ถือหุ๎นขั้นพื้นฐาน ได๎แกํ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ๎น สิทธิ
ในการมีสํวนแบํงในก าไรของกิจการ สิทธิในการได๎รับขําวสารข๎อมูลกิจการอยํางเพียงพอ สิทธิในการเข๎ารํวมประชุม
ผู๎ถือหุ๎นเพื่อแตํงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแตํงตั้งผู๎สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก๎ไข
ข๎อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต๎น 

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่สํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎สิทธิในเรื่องตํางๆ ในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎น
ประจ าปี ได๎แกํ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู๎ถือหุ๎นลํวงหน๎า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ลํวงหน๎า สิทธิในการสํงค าถามตํอที่ประชุมลํวงหน๎ากํอนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามตํอ 
ที่ประชุม เป็นต๎น 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ในการงดเว๎นการกระท าใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจ ากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิ
ของผู๎ถือหุ๎นในการศึกษาข๎อมูลสารสนเทศของบริษัทท่ีต๎องเปิดเผยตามข๎อก าหนดตํางๆ และการเข๎าประชุมผู๎ถือหุ๎น 
เชํน ไมํแจกเอกสารที่มีข๎อมูลส าคัญเพิ่มเติมอยํางกะทันหัน ไมํเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข๎อมูลส าคัญโดย
ไมํได๎แจ๎งให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบลํวงหน๎า เป็นต๎น 



รายงานประจ าปี 2561 | Annual Report 2018 

 56 
 

4. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่อ านวยความสะดวกให๎ผู๎ถือหุ๎นในการใช๎สิทธิตํางๆ เชํน การ ให๎ข๎อมูลส าคัญที่เป็น
ปัจจุบัน การจัดให๎ผู๎ถือหุ๎นเข๎าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต๎น 

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทและฝุายจัดการได๎น านโยบายสิทธิของผู๎ถือหุ๎นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกวําสิทธิตาม
กฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู๎ข๎อมูลและสารสนเทศ ส าหรับการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 บริษัทได๎เปิด
โอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นศึกษาข๎อมูลกํอนวันประชุมผู๎ถือหุ๎นลํวงหน๎ากํอนการประชุมผํานทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพรํทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร๎อมกัน โดยมีข๎อมูลเหมือนกับข๎อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดสํงให๎ผู๎ถือหุ๎น  

1.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวนัประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 

ในการจัดสํงเอกสารการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทได๎มอบหมายให๎บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ๎นของบริษัทเป็นผู๎จัดสํงหนังสือเชิญประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปีให๎แกํผู๎ถือหุ๎น
ลํวงหน๎ากํอนวันประชุม 30 วัน ซึ่งมีชํวงระยะเวลาในการจัดสํงเอกสารมากกวําท่ีกฎหมายได๎ก าหนดไว๎ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให๎
ผู๎ถือหุ๎นได๎มีระยะเวลาศึกษาข๎อมูลมากขึ้น 

ในวนัประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทได๎อ านวยความสะดวกแกํผู๎ถือหุ๎นในการใช๎สิทธิเข๎ารํวมประชุมและออก
เสียงด๎วยการใช๎ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให๎มีอากรแสตมป์ไว๎บริการในกรณีที่ผู๎ถือหุ๎น
ไมํได๎น ามาในการมอบฉันทะ พร๎อมทั้งจัดท าปูายสัญลักษณ์ส าหรับ ผู๎ถือหุ๎นท่ีลงทะเบียนแล๎ว เพื่อความสะดวกในการเข๎าออกท่ี
ประชุมโดยไมํต๎องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหมํ 

ขณะประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นผู๎ตรวจสอบ
การนับคะแนน แตํไมํมีผู๎ใดมีความประสงค์ดังกลําว คุณศุภพงศ์ ตันเงิน ทนายความอิสระ และนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่
ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน รํวมกับทาง
บริษัทดูแลให๎การประชุมผู๎ถือหุ๎นเป็นไปอยํางโปรํงใสถูกต๎องตามกฏหมาย และตามข๎อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนว
ทางการจัดการประชุมผู๎ถือหุ๎นท่ีดี ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ทั้งนี้ บริษัทได๎ประกาศแจ๎งจ านวน และสัดสํวน ผู๎ถือหุ๎นท่ีประชุมด๎วยตนเองและผู๎รับมอบฉันทะที่มาเข๎าประชุม และ
แจ๎งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู๎ที่มาประชุมด๎วยตนเองและของผู๎รับมอบฉันทะ รวมถึง
แจ๎งวิธีลงคะแนนเสียงอยํางชัดเจน 

หลังการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทได๎น าเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด๎วย รายละเอียดวาระการประชุม 
มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนค าถามและความเห็นของผู๎ถือหุ๎น รวบรวมจัดท าเป็น “รายงานการประชุมสามัญ 
ผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561” เผยแพรํขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข๎อก าหนดของระเบียบส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แหํงประเทศไทย  

ส าหรับผู๎ถือหุ๎นที่ไมํสามารถเข๎ารํวมประชุมได๎ หลังการประชุม บริษัทได๎บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พร๎อม
เผยแพรํขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให๎เป็นที่ได๎รับทราบถึงรายละเอียดข๎อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได๎
เผยแพรํให๎ผู๎ถือหุ๎นรับทราบผํานชํองทางของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย 
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1.4 การป้องกันกรณีการจ ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมลูและสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทได๎สํงเสริมการใช๎สิทธิของผู๎ถือหุ๎น และไมํจ ากัดสิทธิของผู๎ถือหุ๎น โดยมีการเปิดเผยข๎อมูล
สารสนเทศผํานทางเว็บไซตข์องบริษัทลํวงหน๎า ทั้งในการเข๎าประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี บริษัทไมํมีการแจกโดยกะทันหันซึ่ง
เอกสารที่มีข๎อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไมํมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข๎อมูลส าคัญโดยไมํแจ๎งให๎ผู๎ถือหุ๎น
ทราบลํวงหน๎า ซึ่งในอดีตที่ผํานมายังไมํมีข๎อร๎องเรียนจากผู๎ถือหุ๎นในกรณีดังกลําวนี้ 

1.5 การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธ ิ

บริษัทอ านวยความสะดวกให๎กับผู๎ถือหุ๎นและผู๎รับมอบฉันทะของผู๎ถือหุ๎นในการลงทะเบียนเพื่อเข๎ารํวมประชุมผู๎ถือหุ๎น 
โดยการน าระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธีบาร์โค๎ด (Barcode) มาใช๎ พร๎อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให๎กับ 
ผู๎ถือหุ๎นท่ีมาประชุมด๎วยตนเองกํอนการประชุม 

บริษัทได๎แจ๎งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข๎ารํวมประชุมผู๎ถือหุ๎นให๎ผู๎ถือหุ๎นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวัน
ประชุมผู๎ถือหุ๎น ผู๎ด าเนินการประชุมได๎แจ๎งกฎเกณฑ์ที่ใช๎ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให๎ผู๎ถือหุน๎ทราบในที่ประชุม 
ผู๎ถือหุ๎น และได๎มีการบันทึกการแจ๎งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกลําวลงในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎นทุกครั้ง 

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎สิทธิในการเข๎าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นได๎รับข๎อมูล
ขําวสารและสารสนเทศท่ีเป็นข๎อมูลปัจจุบันผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทอยํางสม่ าเสมอ  

1.6 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น 

บริษัทได๎เปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข๎องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข๎องกับบริษัทและแสดงความ
คิดเห็น โดยประธานกรรมการได๎สอบถามที่ประชุมในแตํละวาระทุกวาระ รวมทั้งได๎มีการบันทึกข๎อซักถามส าคัญในเรื่องที่
เกี่ยวข๎องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข๎องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู๎ถือหุ๎น รวมทั้งค าช้ีแจงของคณะกรรมการ
บริษัทและ/ หรือผู๎บริหารลงในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎นทุกครั้ง 

บริษัทจัดให๎มีการบันทึกเสียงการประชุมผู๎ถือหุ๎น และเปิดเผยรายละเอียดสาระส าคัญของการซักถามในระหวํางการ
ประชุมไว๎ในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎น เพื่อสามารถใช๎อ๎างอิงในภายหลัง และชํวยให๎ผู๎ถือหุ๎นที่ไมํสามารถเข๎ารํวมการประชุม
สามารถติดตามรายละเอียดได๎ 

1.7 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได๎ให๎ความส าคัญและเคารพสิทธิของผู๎ถือหุ๎นในการจัดประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 
ทั้งนี้ กรรมการบริษัทท้ัง 10 ทําน ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร และประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารด๎านบัญชีและการเงิน รวม 11 ทําน 
เข๎ารํวมการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

2.1 นโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการปฏิบัติตํอผู๎ถือหุ๎นอยํางเทําเทียมกัน จึงได๎ก าหนดนโยบายในการอ านวยความ
สะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อยไว๎ดังตํอไปนี้ 

นโยบายในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ในการเคารพถึงสิทธิของผู๎ถือหุ๎นและปฏิบัติตํอผู๎ถือหุ๎นอยํางเทําเทียมกัน 
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2. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎สิทธิในเรื่องตํางๆ ส าหรับการประชุมสามัญ 
ผู๎ถือหุ๎นประจ าปี ซึ่งได๎แกํ การเสนอวาระการประชุมผู๎ถือหุ๎นลํวงหน๎า การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ
ลํวงหน๎า การสํงค าถามตํอที่ประชุมลํวงหน๎ากํอนการประชุม เป็นต๎น 

3. คณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ในการอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นในเรื่องตํางๆ เชํน สนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นศึกษา
ข๎อมูลลํวงหน๎ากํอนการตัดสินใจ สนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู๎ถือหุ๎นสามารถก าหนดการ
ลงคะแนนเสียงเองได๎ สบับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยําง
น๎อย 1 คนเป็นทางเลือกไว๎ เป็นต๎น 

2.2 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 

บริษัทได๎เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม
ลํวงหน๎า โดยได๎จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพรํผํานระบบข๎อมูลของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริษัทลํวงหน๎า 3 เดือนกํอนวันประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 ซึ่งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทท าหน๎าที่
เป็นผู๎รวบรวมวาระการประชุมและน าเสนอตํอกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากํอนในเบื้องต๎น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล๎ว
เห็นวํามีความเหมาะสมก็ให๎น าเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู๎ถือหุ๎นตํอไป ซึ่งปรากฏวํา ในปี 2561 ไมํมีผู๎ถือหุ๎นเสนอวาระการประชุมลํวงหน๎า โดยหลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 มีดังนี ้

1. คุณสมบัติของผู๎ถือหุ๎นท่ีมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎น ผู๎ถือหุ๎นต๎องถือหุ๎นอยําง
ตํอเนื่องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู๎ถือหุ๎นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได๎ และเป็นการถือหุ๎นอยํางตํอเนื่องนับจากวันท่ีถือหุ๎นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการ
ประชุมเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 12 เดือน 

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ผู๎ถือหุ๎นจะต๎องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561” พร๎อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข๎องอยํางครบถ๎วนและสมบูรณ์ สํงถึงบริษัท 

3. เกณฑ์การพิจารณาที่จะไมํบรรจุเรื่องดังตํอไปนี้เป็นวาระการประชุม  
1) เรื่องที่เสนอโดยผู๎ถือหุ๎นท่ีมีคุณสมบัติไมํครบถ๎วน ให๎ข๎อมูลหรือเอกสารไมํครบถ๎วน ไมํเพียงพอ ไมํตรงตาม

ความเป็นจริง หรือเสนอมาไมํทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายก าหนดให๎ต๎องได๎รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น และบริษัทได๎ด าเนินการ

ก าหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยูํแล๎ว 
3) เรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเรื่องที่บริษัทได๎ด าเนินการไปแล๎ว 
4) เรื่องที่เป็นอ านาจการบริหารจัดการของบริษัท เว๎นแตํเป็นกรณีที่กํอให๎เกิดความเดือดร๎อนเสียหายอยํางมี

นัยส าคัญตํอผู๎ถือหุ๎นโดยรวม 
5) เรื่องที่ผู๎ถือหุ๎นได๎เคยเสนอตํอที่ประชุมผู๎ถือหุ๎นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผํานมา และได๎รับมติ

สนับสนุนด๎วยเสียงที่น๎อยกวําร๎อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข๎อเท็จจริงยังไมํได๎
เปลี่ยนแปลงอยํางมีนัยส าคัญ 

6) เรื่องที่ไมํเป็นประโยชน์ตํอการด าเนินงานของบริษัท และ/หรือเรื่องที่ซ้ ากับท่ีได๎เคยเสนอมากํอนแล๎ว 
7) เรื่องที่ขัดกับข๎อบังคับบริษัท กฎหมาย ข๎อบังคับของหนํวยงานที่ก ากับดูแล หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 

หรือไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 
8) เรื่องปัจจัยภายนอกที่อยูํเหนืออ านาจควบคุมที่บริษัทจะด าเนินการได๎ 
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4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู๎พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู๎ถือหุ๎นเสนอกํอนน าเสนอตํอคณะกรรมการบริษัทและ
บริษัทจะแจ๎งผลการพิจารณาให๎ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผํานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในค าบอกกลําวเรียกประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 ตํอไป 

2.3 การพิจารณาไม่เพ่ิมวาระการประชุมผู้ถือหุน้ล่วงหน้า 

คณะกรรมการบริษัทได๎ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู๎ถือหุ๎นท่ีได๎ก าหนดไว๎ โดยในการประชุมผู๎ถือหุ๎น 
คณะกรรมการบริษัทได๎ด าเนินการประชุมผู๎ถือหุ๎นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอยํางเครํงครัด โดยไมํมีการแจกเอกสาร
ที่มีข๎อมูลส าคัญเพิ่มเติมอยํางกะทันหัน และไมํมีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข๎อมูลส าคัญโดยไมํได๎แจ๎งให๎ผู๎ถือหุ๎น
ทราบเป็นการลํวงหน๎า 

2.4 หลักเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 

บริษัทได๎เปิดโอกาสและอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นที่ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข๎า
ด ารงต าแหนํงกรรมการลํวงหน๎า โดยได๎จัดท าหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพรํผํานระบบข๎อมูลของตลาดหลักทรัพย์แหํง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทลํวงหน๎า 3 เดือนกํอนวันประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 ซึ่งมีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทท าหน๎าที่เป็นผู๎รวบรวมข๎อมูลประกอบการพิจารณาด๎านคุณสมบัติ และการให๎ความยินยอมของผู๎ได๎รับ
การเสนอช่ือ แล๎วน าเสนอตํอคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู๎ถือหุ๎นสํวนน๎อยเสนอมาตาม
กระบวนการสรรหาที่บริษัทได๎ก าหนดไว๎ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล๎ววํามีความเหมาะสม ก็ให๎น าเสนอตํอ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นตํอไป ซึ่งปรากฏวํ าในปี 2561 ไมํมีผู๎ถือหุ๎นเสนอ
รายชื่อบุคคลเข๎าด ารงต าแหนํงกรรมการ โดยหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อมีดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู๎ถือหุ๎นที่มีสิทธิในการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข๎ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต๎องถือหุ๎นอยําง
ตํอเนื่องไมํน๎อยกวําร๎อยละ 5 ของจ านวนหุ๎นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู๎ถือหุ๎นรายเดียวหรือ
หลายรายรวมกันก็ได๎ และเป็นการถือหุ๎นอยํางตํอเนื่องนับจากวันท่ีถือหุ๎นจนถึงวันที่เสนอช่ือบุคคลเป็นเวลา ไมํน๎อย
กวํา 12 เดือน 

2. การเสนอช่ือบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู๎ถือหุ๎นจะต๎องกรอกข๎อมูลในแบบฟอร์มจ านวน 3 แบบฟอร์ม 
ดังตํอไปนี้ 

1) แบบขอเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข๎ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 
2) แบบประวัติบุคคลที่ได๎รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 
3) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได๎รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎น

ประจ าปี 2561 

พร๎อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข๎องอยํางครบถ๎วนและสมบูรณ์ 

3. ในการเสนอรายช่ือบุคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกลําวต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และข๎อบังคับของบริษัท 

4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู๎พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอตํอ
คณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ๎งผลการพิจารณาให๎ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
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2.5 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะ 

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู๎ถือหุ๎นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย งดออกเสียง โดยได๎จัดท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได๎จัดท า
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะส าหรับ Custodian) 
ให๎แกํผู๎ถือหุ๎นโดยเผยแพรํผํานทางเว็บไซต์ของบริษัทลํวงหน๎า 14 วันกํอนวันประชุมเพื่อการดาวน์โหลดอีกด๎วย 

2.6 การสนับสนุนใหผู้้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง 

คณะกรรมการบริษัทอ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นท่ีไมํสะดวกเข๎ารํวมประชุมด๎วยตนเอง แตํมีความประสงค์จะ
ใช๎สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได๎เสนอให๎มีกรรมการอิสระเข๎าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน 
ผู๎ถือหุ๎น จ านวน 2 คน คือ นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย (ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ) และรองศาสตราจารย์
นิพัทธ์ จิตรประสงค์ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ) เพื่ออ านวยความสะดวกให๎แกํผู๎ถือหุ๎นได๎ใช๎สิทธิ
เลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู๎รับมอบฉันทะแทนผู๎ถือหุ๎นได๎ 

2.7 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให๎ผู๎ถือหุ๎นใช๎สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได๎จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให๎แกํผู๎ถือหุ๎น
ไว๎ และแจกในขณะลงทะเบียนกํอนเริ่มการประชุม ซึ่งได๎จัดท าบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เชํน การพิจารณาอนุมัติจํายเงิน
ปันผล การพิจารณาอนุมัติก าหนดคําตอบแทนผู๎สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแตํงตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต๎น 
รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกลําวมีการบันทึกไว๎ในรายงานการประชุมผู๎ถือหุ๎นทุกครั้ง เพื่อความโปรํงใสและตรวจสอบได๎ 
ในกรณีหากมีข๎อโต๎แย๎งเกิดขึ้นในภายหลัง 

2.8 มาตรการป้องกันการใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดมาตรการปูองกันกรรมการ ผู๎บริหาร และพนักงาน ใช๎ข๎อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์แกํตนเองหรือผู๎อื่นในทางมิชอบไว๎ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช๎
ข๎อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ๎งมาตรการดังกลําวผําน
ทางคูํมือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได๎มอบหมายให๎เลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร๎ับผดิชอบในการแจง๎หลักเกณฑ์การเปิดเผยข๎อมูล และติดตามให๎คณะกรรมการบริษัทและผู๎บริหาร
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนได๎สํวนเสียหรือการท ารายการระหวํางกัน
ของกรรมการและผู๎บริหาร 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บริษัทตระหนักและให๎ความส าคัญตํอสิทธิของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทุกกลุํม ซึ่งไมํเพียงแตํเฉพาะตามที่กฎหมายก าหนด
เทํานั้น ในปีท่ีผํานมาบริษัทได๎พิจารณาบํงช้ีผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียขึ้นใหมํ พร๎อมกับก าหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแล 
ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสยีเพิ่มเติม เพื่อให๎สอดคล๎องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบตํอสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล๎อมของบริษัท ที่ได๎ยึดถือปฏิบัติควบคูํกันไป โดยผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของบริษัทแบํงออกเป็น 10 กลุํม ดังน้ี 

1. พนักงานและครอบครัว 
2. ลูกค๎า และเจ๎าหนี้ 
3. ผู๎ถือหุ๎น 
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4. ชุมชนรอบโรงงาน 
5. หนํวยงานราชการ 
6. Supplier และ Contractor 
7. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน 
8. นักวิชาการ 
9. สถาบันการศึกษา 
10. สื่อมวลชน 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 ผลการปฏิบัตนิโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

ในรอบปีที่ผํานมา บริษัทได๎ท าการเปิดเผยข๎อมูลของบริษัททั้งข๎อมูลทางการเงินและข๎อมูลที่มิใชํข๎อมูลทางการเงิน
ตํางๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันเวลา และ
โปรํงใส ผํานชํองทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และผํานทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไมํเคยถูก
ส านักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยด าเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข๎อมูลไมํเป็นไปตามก าหนด 
นอกจากนี้บริษัทยังได๎ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข๎อมูลเป็นประจ า และปฏิบัติตาม ก าหนด
ระยะเวลาที่ต๎องเปิดเผยข๎อมูลตํางๆ อยํางเครํงครัด 

นอกจากนี้บริษัทยังได๎น าข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ ที่ได๎เปิดเผยตํอตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย รวมถึงขําวสาร
ตํางๆ ของบริษัทเปิดเผยผํานทางเว็บไซตข์องบริษัท และปรับปรุงข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบันอยาํงสม่ าเสมอ และจัดให๎มีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อให๎ผู๎ถือหุ๎นและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎ทราบข๎อมูลอยํางเทําเทียมกัน  

4.2  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการก าหนดคําตอบแทนได๎ก าหนดนโยบายการจํายคําตอบแทนกรรมการ ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร 
รวมถึงผู๎บริหารระดับสูงไว๎ดังตํอไปนี้ 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง 

1. การจํายคําตอบแทนกรรมการ ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร และผู๎บริหารระดับสูง จะต๎องพิจารณาถึงความเหมาะสม
กับภาระหน๎าที่ ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ สามารถเทียบเคียงกับ
คําตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยที่อยูํในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มี
ขนาดใกล๎เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

2. โดยคณะกรรมการก าหนดคําตอบแทนจะเป็นผู๎พิจารณาในเบื้องต๎น และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ ให๎ความเห็นชอบ และน าเสนอตํอที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติตํอไป ซึ่งได๎แกํ การ
อนุมัติวงเงินคําตอบแทนสูงสุดในแตํละปี การก าหนดคําตอบแทนประจ าต าแหนํงรวมถึงคําเบี้ยประชุม  

3. ทั้งนี้ คณะกรรมการก าหนดคําตอบแทนจะต๎องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นที่ได๎อนุมัติวงเงินคําตอบแทน 
และรายละเอียดคําตอบแทน โดยเปิดเผยไว๎ในรายงานประจ าปีด๎วย นอกจากนี้ยังต๎องเปิดเผยถึงสํวนที่กรรมการ
ได๎รับจากการท าหน๎าท่ีอื่นให๎บริษัท เชํน ที่ปรึกษา และรวมถึงสํวนท่ีได๎รับจากการเป็นกรรมการและการท าหน๎าที่อื่น 
เชํน ท่ีปรึกษาในบริษัทยํอย เป็นต๎น 

4. ในการก าหนดคําตอบแทนให๎แยกกรรมการที่ท าหน๎าท่ีในฝุายบริหารและได๎รับคําตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท 
มิให๎ได๎รับคําตอบแทนกรรมการ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนได๎พิจารณาน าเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการ
เสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 เพื่ออนุมัติคําตอบแทนกรรมการแกํ
กรรมการ ซึ่งมิได๎เป็นพนักงานและผู๎บริหาร รายละเอียดปรากฏอยูํในหัวข๎อคําตอบแทนกรรมการและผู๎บริหาร ท้ังนี้ กรรมการ
ของบริษัทท่ีเป็นกรรมการของบริษัทยํอยจะไมํได๎รับคําตอบแทนจากบริษัทยํอย 

4.3  รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทได๎มีการจัดท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตํอรายงานทางการเงินแสดงควบคูํกับรายงาน
ของผู๎สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข๎อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตํอรายงานทางการเงิน 

4.4  บทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการ 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ในการจัดการกิจการของบริษัทให๎เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และข๎อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู๎ถือหุ๎น ด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
สูงสุดของผู๎ถือหุ๎น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได๎แตํงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อชํวยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานตํางๆ ท่ีได๎รับมอบหมาย  

ส าหรับการจัดประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี 2561 มีกรรมการบริษัท ผู๎บริหารสูงสุดทางด๎านการเงิน ผู๎สอบบัญชี 
และที่ปรึกษากฎหมายเข๎ารํวมประชุมดว๎ย โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการบรษิัท ส าหรับปี 2561 ดังนี ้

ล าดับ รายชื่อกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการ
บริษัท 

จ านวนการ
ประชุม/ 

การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ จ านวน

การประชมุ/ 
การเข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 

จ านวนการประชมุ/ 
การเข้าร่วมประชุม 

การเข้าร่วมการ
ประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น 
ประจ าป ี2561 

1. นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 10 / 10 - -  

2. รศ. นิพัทธ์  จิตรประสงค์ 8/10 5 / 5 2 / 2  

3. นายยิ่งศักดิ์(1)  เจนรถา 5 / 5 3 / 3 - - 

4. นายสตีเฟุน(2)  คาร์ล สจ๏วต 9 / 10 5 / 5 1 / 1  

5. นายยรรยง คุโรวาท 9 / 10 - -  

6. นายสมชัย  ลีสวัสดิ์ตระกูล 9 / 10 - 2 / 2  

7. นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 10 / 10 - -  

8. นายริชาร์ด จิม ย ี 7 / 10 - -  

9. นายแอนเดรอัส ไรซัล วัวร์ลูมิส 8 / 10 - -  

10. นายสุดีร์   มาเหชาวารี 8 / 10 - 2 / 2  

11. นายอัมเรนดรา(3) พราสาด ชาวดรี 5 / 5 - -  

หมายเหตุ 
(1) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 26 มิถุนายน 2561 มีมติแตํงตั้งนายยิ่งศักดิ์ เจนรถา ด ารงต าแหนํง กรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นต๎นไป 
(2) ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติแตํงตั้งนายสตีเฟุน คาร์ล สจ๏วต ด ารงต าแหนํง กรรมการ

สรรหาและก าหนดคําตอบแทน โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 23 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป 
(3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได๎มีมติรับทราบการลาออกของนายโทไบอัส  

เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป และมีมติแตํงตั้ง นายอัมเรนดรา พราสาด 
ชาวดรี ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร ด ารงต าแหนํง กรรมการ แทน นายโทไบอัส เอิร์นสต์ ชุน ดาเม็ก กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแตํวันที่  
9 พฤษภาคม 2561 เป็นต๎นไป 

 * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561 มีมติรับทราบการลาออกจากการด ารงต าแหนํง กรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ของ ศ. ดร. นฤมล สอาดโฉม โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต๎นไป  
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4.5  ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข๎อมูลสารสนเทศที่ส าคัญของบริษัทอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน 
เชื่อถือได๎ เพียงพอ ทันเวลา และโปรํงใส รวมถึงข๎อมูลทั่วไปที่มีความส าคัญที่อาจกระทบตํอราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได๎ 
โดยมอบหมายให๎มีหนํวยงานรับผิดชอบงานด๎านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู๎ลงทุนประเภทสถาบัน  
ผู๎ถือหุ๎น นักวิเคราะห์ทั่วไป รวมถึงภาครัฐท่ีเกี่ยวข๎อง และสามารถดูได๎จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.gjsteel.co.th) ซึ่งใช๎เป็น
ชํองทางในการเผยแพรํข๎อมูลสารสนเทศตํางๆ เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข๎อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข๎อมูลทางการเงิน ขําวบริษัทที่มี
ผลตํอการตัดสินใจลงทุน ขําวแจ๎งตํอตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ขําวกิจกรรมตํางๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัด
ประชุมผู๎ถือหุ๎น เป็นต๎น ซึ่งจะชํวยให๎นักลงทุนสามารถติดตามข๎อมูลของบริษัทได๎อยํางสะดวกยิ่งข้ึน  

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะก ากับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ด๎วยตระหนักถึง
ประโยชน์และความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีสํวนชํวยให๎การบริหารงานและการด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 
โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎ อันจะสํงผลให๎บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน และเพิ่มคุณคําให๎กับผู๎ถือหุ๎น
ในระยะยาวอีกด๎วย คณะกรรมการบริษัทและฝุายจัดการจึงได๎ก าหนดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่ดีเป็น
ลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให๎ความเห็นชอบนโยบายดังกลําว ดังมีรายละเอียดนโยบายการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ดังตํอไปนี ้

1. การค านึงถึงสิทธิของผู๎ถือหุ๎นและการให๎สิทธิกับผู๎ถือหุ๎นในเรื่องตํางๆ เชํน มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู๎ถือหุ๎น
ลํวงหน๎า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการลํวงหน๎า เป็นต๎น ตลอดจนไมํกระท าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู๎ถือหุ๎น 

2. การปฏิบัติตํอผู๎ถือหุ๎น ผู๎ลงทุน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และผู๎เกี่ยวข๎อง อยํางเทําเทียมกันและเป็นธรรมตํอทุกฝุาย 

3. การเปิดเผยข๎อมูลตํอผู๎ถือหุ๎น ผู๎ลงทุน ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย และผู๎เกี่ยวข๎อง อยํางถูกต๎อง เพียงพอ ทั่วถึง เทําเทียมกัน 
และภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยผํานชํองทางที่เหมาะสม เพื่อให๎ผู๎ถือหุ๎นและผู๎เกี่ยวข๎องตํางๆ สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูลได๎โดยสะดวก เชํน ผํานทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต๎น 

4. การปฏิบัติหน๎าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากับดูแลและการบริหารงานต๎องเป็นไปด๎วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของบริษัท และให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอ
บริษัทและผู๎ถือหุ๎น รวมทั้งต๎องดูแลมิให๎เกิดปัญหาความขัดแย๎งด๎านผลประโยชน์ตํางๆ 

5. การบริหารงานด๎วยความโปรํงใสภายใต๎ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให๎อยูํในระดับที่เหมาะสมกับการด าเนินกิจการของบริษัท 

7. การด าเนินธุรกิจด๎วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต๎กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ 

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทค านึงถึงการถํวงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอยํางยิ่ง (Check and Balance) นอกจากนี้ ยังได๎
ก าหนดความหลากหลายในโครงสร๎างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด๎วยกรรมการจ านวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด๎านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด๎าน
ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน๎าท่ี เพื่อเสริมสร๎างให๎บริษัทมีคณะกรรมการ
ที่เข๎มแข็ง และมีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อชํวยแบํงเบาภาระหน๎าที่และบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง รายละเอียด
ปรากฏในหัวข๎อโครงสร๎างการจัดการ 

http://www.gjsteel.co.th/
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คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงการบริหารงานท่ีโปรํงใสและสามารถตรวจสอบได๎เป็นส าคัญ ดังนั้น ประธานกรรมการ
ของบริษัทจึงไมํเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารหรือกรรมการผู๎อ านวยการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได๎ให๎ความ
เห็นชอบในการก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข๎มกวําข๎อก าหนดที่ก าหนดไว๎โดยส านักงาน ก.ล.ต. เชํน 
ก าหนดให๎กรรมการอิสระถือหุ๎นได๎ไมํเกินกวําร๎อยละ 0.5 ซึ่งเครํงครัดกวําข๎อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. 

ส าหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปรํงใส 
ปราศจากอิทธิพลของฝุายบริหารหรือผู๎ถือหุ๎นท่ีมีอ านาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู๎สรรหาบุคคลด ารงต าแหนํง
กรรมการโดยท าการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ท างาน ฯลฯ 
เพื่อให๎ตรงกับภาระหน๎าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะอนุกรรมการตํางๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่
เหมาะสมได๎แล๎ว จึงน าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแตํงตั้งเป็นกรรมการตํอไป 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีการเปิดเผยรายช่ือของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยช่ือ
กรรมการรายบุคคล ต าแหนํง อายุ ประวัติการศึกษา สัดสํวนการถือหุ๎นในบริษัท ประสบการณ์ท างาน และความสัมพันธ์
ระหวํางผู๎บริหาร โดยได๎เปิดเผยไว๎ผํานชํองทางตํางๆ ทั้งในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการด ารงต าแหนํง
ของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ไมํเกิน 5 แหํง ในการประชุมจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ าวําไมํน๎อยกวํา 2 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด มีการก าหนดตารางการประชุมลํวงหน๎าทุกปี เพื่อให๎ทํานกรรมการสามารถวางแผนในการเข๎ารํวมประชุมได๎ 

5.3 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู๎น า วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู๎ถือหุ๎นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให๎มีการแบํงแยกบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรรมการบริษัทกับฝุายบริหารอยําง
ชัดเจน โดยฝุายบริหารจะเป็นผู๎หาข๎อมูลตํางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน๎าที่ตัดสินใจ 

คณะกรรมการบริษัทมุํงหวังที่จะให๎กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความส าเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว 
จึงได๎รํวมกับฝุายบริหารพิจารณาทบทวนก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง
ก าหนดเปูาหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยค านึงถึงการเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาว
ของบริษัทและของผู๎ถือหุ๎น ตลอดจนท าหน๎าที่ในการก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการของฝุายบริหารให๎เป็นไปตามแผน
ธุรกิจอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทได๎สนับสนุนให๎เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึง
ได๎เป็นผู๎น าในการก าหนดแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการ
ระหวํางกันกับบริษัทที่เกี่ยวข๎องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง รวมถึงการแบํงแยกขอบเขตอ านาจหน๎าที่อยํางชัดเจนระหวําง
ผู๎ถือหุ๎นกับคณะกรรมการบรษิัทระหวํางคณะกรรมการบริษัทกับผู๎บริหารและคณะอนุกรรมการชุดตํางๆ เพื่อให๎เกิดการถํวงดุล
อ านาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได๎อยํางอิสระ 

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการท ารายการระหวํางกันที่อาจกํอให๎เกิดความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ระหวําง 
ผู๎ถือหุ๎น กรรมการ และฝุายบริหาร ด๎วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อยํางมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี 
ตลอดจนมีการเปิดเผยข๎อมูลอยํางครบถ๎วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นส าคัญ รวมทั้งยึดถื อการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ค าสั่ง หรือข๎อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทยอยํางเครํงครัด โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะให๎ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของของการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันนั้น 
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คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดให๎มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหวํางกันกับบริษัทที่เกี่ยวข๎อง 
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย๎ง โดยห๎ามมิให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียทั้งทางตรงและทางอ๎อมมีสํวนรํวมในการพิจารณารายการ และ
ก าหนดให๎คณะกรรมการตรวจสอบรํวมพิจารณาและให๎ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่
น าเสนอนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให๎มีการเปิดเผยข๎อมูลการท ารายการระหวํางกัน ไว๎ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจ าปี 

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดท าหลักจรรยาบรรณส าหรับผู๎บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให๎
ผู๎บริหารและพนักงานทุกคนได๎ใช๎เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน๎าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอยํางสม่ าเสมอและ
เครํงครัด โดยครอบคลุมทั้งด๎านการประกอบธุรกิจด๎วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียด๎วยความเทํา
เทียมและเป็นธรรม การปูองกันการละเมิดตํอ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ความขัดแย๎งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช๎
ข๎อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการรํวมมือตํอต๎านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
ทั้งนี้ ได๎มอบหมายให๎ฝุายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให๎การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน๎าที่ของกรรมการ การ
ด าเนินการของฝุายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยูํในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจาก
ระเบียบข๎อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง 

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให๎กรรมการ ผู๎บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในชํวงระยะเวลา 1 เดือน กํอนการเปิดเผยข๎อมูลส าคัญแกํสาธารณชนที่อาจมีผลกระทบตํอราคาหลักทรัพย์ของบริษัท 
เชํน ข๎อมูลทางการเงิน เป็นต๎น 

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  

โครงสร๎างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด๎วย ประธานกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร และกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร  
จ านวน 4 คน กรรมการอิสระจ านวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู๎บริหาร จ านวน 3 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทท้ังสิ้น 11 คน 
โดยมีการถํวงดุลของกรรมการที่ไมํเป็นผู๎บริหาร คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 75 ซึ่งมากกวํากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

5.7 การรวมหรือแยกต าแหน่งเพ่ือการถ่วงดุลอ านาจการบริหารงาน  

คณะกรรมการบริษัทก าหนดแบํงแยกขอบเขต อ านาจหน๎าที่ และความรับผิดชอบระหวํางคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดคําตอบแทน คณะกรรมการดูแล
ด๎านสังคมและสิ่งแวดล๎อม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร ไว๎อยํางชัดเจน รวมถึงการ
ก าหนดให๎บุคคลผู๎ด ารงต าแหนํงประธานกรรมการ ไมํเป็นบุคคลเดียวกันกับผู๎ด ารงต าแหนํงประธานกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร และไมํมีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝุายบริหาร เพื่อปูองกันไมํให๎ผู๎บริหารคนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดย
ไมํจ ากัด และสามารถท่ีจะสอบทานถํวงดุลการบริหารงานได๎ 

5.8 คณะอนุกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อชํวยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา
รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได๎รับมอบหมาย โดยมีการก าหนดขอบเขต อ านาจ 
หน๎าที่ และความรับผิดชอบไว๎อยํางชัดเจน ปัจจุบันมีการแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ จ านวน 4 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหน๎าที่
แตกตํางกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข๎อโครงสร๎างการจัดการ 
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5.9 บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

ในปีท่ีผํานมา คณะกรรมการบรษิัทได๎ท าหน๎าที่พิจารณาและใหค๎วามเห็นชอบในเรือ่งที่ส าคัญเกี่ยวกับการด าเนินงาน รวมทั้ง
ก ากับดูแลให๎ฝุายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให๎ความ
เห็นชอบในนโยบายดังกลําวไว๎แล๎วนั้น คณะกรรมการบริษัทได๎มีการทบทวนเป็นประจ าอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดท าหลักจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นไว๎แล๎ว และได๎เผยแพรํแจกจํายให๎แกํ
กรรมการ ผู๎บริหาร และพนักงานที่เข๎าใหมํ รวมทั้งด าเนินการทบทวนจรรยาบรรณตํางๆ ส าหรับกรรมการ ผู๎บริหาร และ
พนักงานเดิม เพื่อให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานด๎านจริยธรรมที่บริษัทใช๎ในการด าเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได๎มอบหมายให๎
ฝุายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลําวอยํางใกล๎ชิด 

คณะกรรมการบริษัทได๎พิจารณาเรื่องความขัดแย๎งทางผลประโยชน์อยํางรอบคอบ รวมถึงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ซึ่งอาจมีความขัดแย๎งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู๎ถือหุ๎นเป็นส าคัญ ซึ่งบริษัทไมํมีรายการดังกลําว 

คณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีระบบการควบคุมด๎านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบตํางๆ 
ซึ่งจะมีหนํวยงานตรวจสอบภายในท าหน๎าที่ดังกลําว ซึ่งมีความอิสระตํอการปฏิบัติหน๎าที่ และได๎มีการทบทวนระบบดังกลําว
อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

5.10  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให๎มีการประชุมคณะกรรมการไมํน๎อยกวําปีละ 4 ครั้ง และด าเนินการประชุมให๎เป็นไป
ตามข๎อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหํงประเทศไทย 
โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในท่ีประชุมจะสํงเสริมให๎มีการใช๎ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอยํางเพียงพอที่
ฝุายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอยํางรอบคอบ รวมทั้งจัดให๎มีการจดบันทึก
รายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให๎กรรมการและผู๎เกี่ยวข๎องสามารถตรวจสอบได๎ กรรมการมีหน๎าที่ต๎องเข๎ารํวมประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งยกเว๎นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต๎นปี 2561 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได๎จัดท าก าหนดการประชุม
ประจ าปีเพื่อให๎คณะกรรมการบริษัทรับทราบก าหนดการประชุมลํวงหน๎าตลอดทั้งปี ท้ังนี้ เพื่อให๎กรรมการสามารถวางแผน
ลํวงหน๎าและจัดเวลาในการเข๎ารํวมประชุมได๎ 

ในการก าหนดจ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได๎พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทได๎จัดท าก าหนดการประชุมประจ าปีพร๎อมระบุ
เรื่องที่ต๎องพิจารณาในการประชุมแตํละครัง้ เพื่อให๎คณะกรรมการบริษัทได๎รับทราบถึงรายละเอียดตํางๆ ที่ต๎องพิจารณาในการ
ประชุมแตํละครั้งลํวงหน๎า เชํน การประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี และก าหนดวาระ
การประชุมสามัญผู๎ถือหุ๎นประจ าปี รวมถึงก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ๎นของบริษัท การประชุมในเดือนพฤษภาคม 
สิงหาคม และพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1 , 2 และ 3 ส าหรับการจัดประชุมใน
เดือนธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจ าปีของบริษัท เป็นต๎น 

ในการจัดประชุมแตํละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได๎จัดสํงเอกสารการประชุมให๎แกํกรรมการพิจารณา
ลํวงหน๎ากํอนการประชุมโดยเร็วท่ีสุด และได๎มีการจัดท าเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม  
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การจัดประชุมเป็นไปตามข๎อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 อยํางเครํงครัด  
โดยเปิดโอกาสให๎กรรมการอภิปรายปัญหาส าคัญกันอยํางรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
ที่ปรึกษากฎหมายเข๎ารํวมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ข๎อซักถาม และข๎อเสนอแนะตํางๆ ของกรรมการด๎วย 
เพื่อให๎กรรมการและผู๎เกี่ยวข๎องสามารถติดตามและตรวจสอบได๎  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแตํละครั้ง ประธานกรรมการจะใช๎เวลาในการประชุมประมาณ 1 -2 ชั่วโมง 
ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอที่ฝุายจัดการจะน าเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาส าคัญได๎อยํางรอบคอบ
โดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได๎สํงเสริมให๎กรรมการในที่ประชุมใช๎ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมวําจะมีผู๎ใด
สอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอยํางอ่ืนหรือไมํในการประชุมแตํละวาระทุกครั้ง 

5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

ส าหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 นั้น เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได๎จัดท า 
“แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และน าเสนอตํอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณาผลงานและแก๎ไขปัญหาตํางๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานให๎ดีขึ้น เป็นรายบุคคล 

5.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ส าหรับในปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคําตอบแทนได๎พิจารณาแล๎ว โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับภาระหน๎าท่ี ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย และเทียบเคียงได๎กับคําตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย ที่อยูํในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล๎เคียงกัน ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ 
ผลงาน สภาพแวดล๎อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล๎ว คณะกรรมการก าหนดคํ าตอบแทนจึงมีมติก าหนด
คําตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2561 ไว๎ในอัตราเดียวกับปี 2560 

5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทได๎สํงเสริมและอ านวยความสะดวกให๎มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให๎ความรู ๎แกํ
กรรมการที่เกี่ยวข๎อง รวมถึงกรรมการในคณะอนุกรรมการตํางๆ เพื่อให๎มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยํางตํอเนื่อง 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได๎จัดให๎มีเอกสารคูํมือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข๎อมูล ประวัติ การถือ
ครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต๎น โดยจะจัดสํงให๎ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหมํ 
รวมถึงเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเชิญกรรมการใหมํไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อแนะน าลักษณะธุรกิจ
ผลิตเหล็กแผํนรีดร๎อนชนิดม๎วน และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให๎แกํกรรมการใหมํทราบ 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดให๎ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารจัดท ารายงานเพื่อทราบเป็นประจ าถึงแผนการพัฒนา
และสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารและกรรมการผู๎อ านวยการ ได๎เตรียมความพร๎อมในเรื่องผู๎สืบทอดงานในกรณีที่
ตนไมํสามารถปฏิบัติหน๎าที่ได๎ไว๎แล๎ว 

คณะกรรมการบริษัทได๎ก าหนดโครงสร๎างส าหรับการพัฒนาผู๎บริหาร โดยมอบหมายให๎ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหาร
รายงานเป็นประจ าทุกปี ถึงสิ่งที่ได๎ด าเนินการไปในระหวํางปี และพิจารณาควบคูํกับแผนการสืบทอดงาน 

โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทได๎เข๎าอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ล าดับ รายชื่อและต าแหน่ง หลักสูตร จัดโดย 

1 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย 
ประธานกรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the 
Chairman Program (RCP) รุํนท่ี 43/2018  

สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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ล าดับ รายชื่อและต าแหน่ง หลักสูตร จัดโดย 

2 นายยรรยง คุโรวาท 
กรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Boardroom 
Success through Financing and 
Investment (BFI) รุํนท่ี 4/2018 

สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

3 นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล 
กรรมการและประธานเจ๎าหน๎าท่ี
บริหารด๎านบัญชี และการเงิน 

หลักสูตร Strategic Financial Leadership 
Program (SFLP) 2018 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

4 นายริชาร์ด จิม ยี 
กรรมการ 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุํนท่ี
146/2018 

สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 




