รายงานคณะกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และบริิหารองค์์กรภายใต้้หลัักกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่ดีี� บริิษัทั ได้้รับั ผลประเมิิน
โครงการสำำ�รวจการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
บริิษัทั จดทะเบีียนไทยประจำำ�ปีี 2564
ในเกณฑ์์ ‘ดีีเลิิศ’ ที่่ร้� อ้ ยละ 95 สููงสุุด
ในช่่วง 6 ปีีที่ไ่� ด้้รับั ผลประเมิินระดัับดีีเลิิศ

เรีียน ท่่านผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในรอบปีี บัั ญ ชีี 2564 คณะกรรมการกำกัั บ ดููแลบรรษัั ท ภิิ บ าล
ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการจำนวน 4 ท่่าน ได้้มีีการประชุุม 2 ครั้้�ง
และรายงานผลการประชุุมให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบทุุกครั้้�ง
โดยรายละเอีียดการเข้้าร่่วมประชุุมและสรุุปการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของ
คณะกรรมการกำกัับดููแลบรรษััทภิิบาลที่่ส� ำคััญ ซึ่่ง� ได้้ดำเนิินการในรอบปีี
บััญชีี 2564 มีีดัังนี้้�
• รศ.ธิิติิพัันธุ์์� เชื้้�อบุุญชััย
เข้้าร่่วมประชุุม 2/2 ครั้้�ง
	ประธานกรรมการกำกัับดููแลบรรษััทภิิบาล
• นายสุุวิิทย์์ จิินดาสงวน
เข้้าร่่วมประชุุม 2/2 ครั้้�ง
	กรรมการกำกัับดููแลบรรษััทภิิบาล
• นายปณต สิิริิวััฒนภัักดีี	
เข้้าร่่วมประชุุม 2/2 ครั้้�ง
	กรรมการกำกัับดููแลบรรษััทภิิบาล
• นายวรวรรต ศรีีสอ้้าน
เข้้าร่่วมประชุุม 2/2 ครั้้�ง
	กรรมการกำกัับดููแลบรรษััทภิิบาล

•	รัับทราบการแก้้ไขเพิ่่�มเติิมกฎหมาย หลัักเกณฑ์์ และข้้อบัังคัับ
ของหน่่ ว ยงานกำกัั บ ดููแลที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัั บ การดำเนิิ น การต่่ า งๆ
ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท โดยในปีี 2564 ได้้ พิิ จ ารณาและนำเสนอให้้
ที่่� ป ระชุุ ม คณะกรรมการบริิ ษัั ท อนุุ มัั ติิ ก ารปรัั บ ปรุุ ง นโยบาย
การต่่อต้้านคอร์์รัปชั
ั นั โดยกำหนดให้้การจ่่ายค่่าอำนวยความสะดวก
ที่่� อ าจนำไปสู่่�การคอร์์ รัั ปชัั น เป็็ น สิ่่� ง ห้้ า มกระทำในกิิ จ กรรม
ทางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท และเพิ่่�มแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการว่่าจ้้าง
เจ้้าหน้้าที่่รั� ฐั เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแบบประเมิินตนเองฉบัับปรัับปรุุง
Version 4.0 ของโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาค
เอกชนไทยที่่�ได้้มีีการเพิ่่�มการประเมิินเกี่่�ยวกัับการจ่่ายค่่าอำนวย
ความสะดวก (Facilitation Payment) และการจ้้างพนัักงานรััฐ
(Revolving Door) ซึ่่�งแบบประเมิินตนเองฉบัับปรัับปรุุง Version
4.0 ดัังกล่่าว เริ่่�มใช้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 กรกฎาคม 2564 เป็็นต้้นไป

นอกจากนี้้� ได้้นำเสนอให้้ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ
การเพิ่่� ม แนวปฏิิ บัั ติิ เ กี่่� ย วกัั บ การคุ้้�มครองข้้ อ มููลส่่ ว นบุุ ค คลใน
จรรยาบรรณธุุรกิิจ และเพิ่่�มข้้อความเกี่่�ยวกัับมาตรการชดเชย
เมื่่อ� เกิิดการละเมิิดสิิทธิิตามกฎหมายของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียในนโยบาย
การกำกัั บ ดููแลกิิ จ การและจรรยาบรรณธุุ ร กิิ จ ของกลุ่่�มบริิ ษัั ท
เพื่่�อให้้สอดคล้้องและครบถ้้วนตามหลัักการชี้้แ� นะด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
กัับธุุรกิิจ (United Nations Framework and Guiding Principles
on Business and Human Rights) ขององค์์การสหประชาชาติิ
ตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของภาคธุุรกิิจ
• เปรีียบเทีียบนโยบายการกำกัั บ ดููแลกิิ จ การและจรรยาบรรณ
ธุุรกิิจของบริิษััทกัับหลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีสำหรัับบริิษััท
จดทะเบีียน ปีี 2560 (Corporate Governance Code for Listed
Companies 2017 : CG Code) ซึ่่�งผลการพิิจารณาสำหรัับรอบปีี
บััญชีี 2564 พบว่่า นโยบายและแนวปฏิิบัติั ด้ิ า้ นการกำกัับดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีของบริิษััทในปััจจุุบัันมีีความสอดคล้้องกัับหลัักปฏิิบััติิและแนว
ปฏิิบัติั ิ CG Code เป็็นส่่วนใหญ่่ ตลอดจนมีีความเหมาะสมกัับสภาพ
แวดล้้อมในองค์์กรและบริิบททางธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทในปััจจุุบััน
รวมทั้้�งศึึกษาแนวทางการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การประเมิินโครงการ
สำรวจการกำกัับดููแลกิิจการบริิษััทจดทะเบีียน (โครงการ CGR)
ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD) ซึ่่�งจะใช้้
ประเมิินในปีี 2566 เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมของบริิษััทต่่อไป
•	ติิดตามให้้กรรมการและผู้้�บริิหารปฏิิบััติิตามนโยบายกำกัับดููแล
กิิจการและจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััท เช่่น ดำเนิินการปรัับปรุุง
ข้้อมููลการถืือครองหลัักทรััพย์์ การมีีส่่วนได้้เสีียและความขััดแย้้ง
ทางผลประโยชน์์ประจำปีี ตลอดจนติิดตามให้้มีีการสื่่�อสารแนว
ปฏิิบััติิที่่�สำคััญของนโยบายกำกัับดููแลกิิจการ จรรยาบรรณธุุรกิิจ
นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต ให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานรัับทราบอย่่าง
สม่่ำเสมอ เพื่่�อทบทวนความเข้้าใจและยึึดถืือปฏิิบััติิโดยเคร่่งครััด
โดยในปีี 2564 นอกจากจััดให้้มีีการอบรมทบทวนแนวปฏิิบััติิตาม
จรรยาบรรณธุุรกิิจประจำปีีใน 4 เรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการ
ปฏิิบัติั งิ านของผู้้บ� ริิหารและพนัักงาน อัันได้้แก่่ การใช้้ข้อ้ มููลภายใน
และการรัักษาความลัับของข้้อมููล การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชััน
ความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในรููปแบบการรัับชมคลิิปวิิดีีโอผ่่านแอปพลิิเคชััน PacD พร้้อมทำ
แบบทดสอบ คณะกรรมการกำกัับดููแลบรรษััทภิิบาลได้้สนัับสนุุน
ให้้เผยแพร่่ข้้อมููลความรู้้�และแนวปฏิิบััติิของกลุ่่�มบริิษััทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการพััฒนาเพื่่�อความยั่่ง� ยืืน เช่่น นโยบายสิิทธิิมนุุษยชน นโยบาย
บริิหารห่่วงโซ่่อุุปทาน นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง แก่่ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานรัับทราบเพิ่่�มเติิมด้้วย เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�และ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�บริิหารและพนัักงานในการผลัักดัันให้้
กลุ่่�มบริิษััทดำเนิินธุุรกิิจบนพื้้�นฐานของการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

•	ดููแลให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำปีี 2564 ของคณะ
กรรมการบริิษัทั และคณะกรรมการชุุดย่่อยทุุกชุดุ ทั้้�งรายคณะและ
รายบุุคคล โดยใช้้แบบประเมิินตามแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์
แห่่งประเทศไทย และรายงานผลการประเมิินดัังกล่่าวให้้คณะ
กรรมการบริิษัทั รัับทราบและเปิิดเผยข้้อมููลในแบบ 56-1 One Report
• สนัับสนุุนและดููแลสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย โดยติิดตามให้้บริิษััท
เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อยเสนอชื่่�อบุุคคลเข้้ารัับการสรรหา
เป็็น กรรมการ เสนอวาระการประชุุม ผู้้�ถืื อหุ้้�น และส่่ง คำถาม
เกี่่ย� วกัับบริิษัทั ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2565
ตลอดจนดููแลให้้บริิษัทั เปิิดเผยข้้อมููลข่่าวสารสำคััญแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นตาม
เกณฑ์์ของหน่่วยงานกำกัับดููแลอย่่างครบถ้้วน ผ่่านระบบข่่าวของ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและเว็็บไซต์์บริิษัทั ซึ่่ง� เป็็นช่่องทาง
ที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถเข้้าถึึงได้้สะดวกอย่่างเท่่าเทีียม
• ดำเนิินการทบทวนกฎบััตรและประเมิินผลการปฏิิบัติั งิ านประจำปีี
2564 ของคณะกรรมการกำกัับดููแลบรรษััทภิิบาล เพื่่�อนำผลการ
ประเมิินและข้้อเสนอแนะที่่�ได้้รัับจากแบบประเมิินมาปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของบริิษัทั ในการดำเนิินธุุรกิิจและบริิหารจััดการองค์์กร
ภายใต้้หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� โดยยึึดประโยชน์์สููงสุุดของบริิษัทั
และผู้้�ถืือหุ้้�น ควบคู่่�กัับคำนึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
ซึ่่�งเป็็นแนวทางสำคััญที่่�จะนำไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนของกิิจการ
ส่่งผลให้้ในรอบปีีบััญชีี 2564 บริิษััทได้้รัับผลประเมิินโครงการสำรวจ
การกำกัับดููแลกิิจการบริิษัทั จดทะเบีียนไทยประจำปีี 2564 ซึ่่ง� ประเมิิน
โดยสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย ในเกณฑ์์ “ดีีเลิิศ”
ที่่�ร้้อยละ 95 ซึ่่�งเป็็นผลประเมิินสููงสุุดในช่่วง 6 ปีีที่่�ได้้รัับผลประเมิิน
ระดัับดีีเลิิศ และได้้ รัับ การประเมิิน คุุ ณภาพการจััด ประชุุมสามััญ
ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2564 จากสมาคมส่่งเสริิมผู้้ล� งทุุนไทย ด้้วยคะแนนเต็็ม
100 คะแนน

(รองศาสตราจารย์์ธิิติิพัันธุ์์� เชื้้�อบุุญชััย)
ประธานกรรมการกำำ�กัับดููแลบรรษััทภิิบาล

