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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยเชื่อมัน่ว่ากระบวนการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
และการบรหิารจดัการในกรอบของการมจีรยิธรรมทีด่ ีมคีวามโปร่งใส สามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นธรรมกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ทุกฝา่ยจะช่วยสง่เสรมิใหบ้รษิทัเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื เพิม่ความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุก
ฝา่ย คณะกรรมการบรษิทัจงึก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหผู้บ้รหิารและพนักงาน
ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิดงันี้ 
 

1. ด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์ เป็นธรรม และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอแก่ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

2. จดัให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ       
มปีระสทิธผิล 

3. ใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝา่ย 
4. ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง และจรรยาบรรณทางธุรกจิ เพื่อให้

สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มไดร้บัการดแูลอย่างด ี
5. จดัโครงสรา้ง บทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชดัเจน 

 
 โดยหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 
2555 ตามแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่ครอบคลุมหลกัการ 5 หมวด ดงันี้ 
 

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
หมวดที ่2 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น 

 
  บรษิทัตระหนักและให้ความส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ของผู้ถอืหุ้นทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์
และในฐานะเจา้ของบรษิทั โดยก าหนดแนวปฏบิตักิารใหส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 
 

1. การประชมุผูถ้ือหุ้น 
  1.1   คณะกรรมการมนีโยบายในการอ านวยความสะดวกและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม รวมถงึผูถ้อืหุน้
ประเภทสถาบนัใหเ้ขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้และใชส้ทิธขิองตน โดยครอบคลุมสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย ไดแ้ก่ การมสี่วน
แบ่งในก าไรของกจิการ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของกจิการอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อ
ใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัทุกรูปแบบ 
ได้แก่เบี้ยประชุม บ าเหน็จหรอืสทิธปิระโยชน์อื่นๆ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช ีและเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอื
เพิม่ทุนและ การอนุมตัริายการพเิศษ เป็นตน้ 
   1.2  บรษิัทมกีารให้ขอ้มูล วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมคี าชี้แจงและเหตุผลประกอบ         
ในแต่ละวาระหรอืประกอบมตทิีข่อตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ หรอืในเอกสารแนบวาระ
การประชุม และละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท  โดยมี
รายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้ 

1.2.1 บรษิทัไม่มกีารลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัทีต่อ้งเปิดเผยตาม
ขอ้ก าหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคญัเพิ่มเติมในที่
ประชุม     ผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนั ไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มูลส าคญัโดยไม่ได้
แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ใหส้ทิธใินการซกัถามคณะกรรมการในทีป่ระชุม ไม่จ ากดัสทิธใินการ
เขา้ประชุมของ     ผูถ้อืหุน้ทีม่าสายเป็นตน้ 
1.2.2 บรษิทัไดใ้หข้อ้มูลวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม โดยก าหนดวาระการประชุมผูถ้ือ
หุ้นไว้เป็นเรื่องๆ และมีการระบุวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้อย่างชดัเจน 
รวมถงึมขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจดงัต่อไปนี้ 

       ก.  วาระการแต่งตัง้กรรมการ 
        1) ขอ้มูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอแต่งตัง้ เช่น ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ  อายุ ประเภท

กรรมการ การศกึษา ประวตักิารท างาน จ านวนบรษิัทที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
เป็นตน้   

        2)  การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่น โดยหากกจิการใดเป็นกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทักไ็ดร้ะบุไวช้ดัเจนแลว้ 

        3) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา (กรณีแต่งตัง้กรรมการใหม่) 
        4) วนัที ่เดอืน และปี ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ ขอ้มลูการเขา้ร่วมประชุมในปีที

ผ่านมา (กรณีแต่งตัง้กรรมการเดมิ) 
        5) ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการทีท่ าหน้าทีค่ณะกรรมการสรรหา  
        6) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด้   
 
 
 



 
       ข.  วาระการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการ    
        1) จ านวนเงินและรูปแบบค่าตอบแทนแยกตามต าแหน่งหรือภาระหน้าที่ของ

กรรมการ 
        2) นโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
        3) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารพจิารณาค่าตอบแทน 
        4) สทิธิประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับในฐานะกรรมการ  (ปจัจุบันกรรมการไม่มีสิทธิ

ประโยชน์อื่นใด นอกจากเบีย้ประชุมและบ าเหน็จประจ าปี) 
        5) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่ท าหน้าที่คณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน 
        6) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด้   
       ค. วาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชสีงักดั 
        1) ชื่อผูส้อบบญัชแีละส านกังานสอบบญัช ี
        2) ประสบการณ์ ความสามารถของผูส้อบบญัช ี
        3) ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี
        4) จ านวนปีที่ท าหน้าที่ให้บริษัท (กรณีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิม)หรือเหตุผลที่

เปลีย่นตวัผูส้อบบญัช ี(กรณีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนใหม่) 
        5) วธิกีารพจิารณาความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีรวมทัง้ค่าบรกิารอื่นของผู้สอบ

บญัช ี
        6) ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
        7) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด้   
       ง. วาระการจ่ายเงนิปนัผล 
        1) นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 
        2)  จ านวนเงนิทีจ่่ายจรงิเทยีบกบันโยบาย 
        3) เหตุผลหากการจ่ายเงนิปนัผลไม่เป็นไปตามนโยบาย 
        4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด ้  
      จ. วาระเพื่อพจิารณาเรื่องส าคญัของบรษิทั เช่น การเพิม่/ลดทุน การแกไ้ขขอ้บงัคบั  
                                          การขาย/ เลกิ/ โอนกจิการ / การควบรวมกจิการ เป็นตน้ 
        1) รายละเอยีดของเรื่องทีเ่สนอ 
        2) วตัถุประสงค ์เหตุผลหรอืความจ าเป็น 
        3) ผลกระทบต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
        4) ความเหน็ของคณะกรรมการเพยีงพอและชดัเจนทีจ่ะใหผู้ถ้อืหุน้ตดัสนิใจลงมตไิด ้  
  1.3 คณะกรรมการอ านวยความสะดวกให้ผูถ้ือหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่าง
เตม็ที ่และควรละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมของผูถ้อืหุน้ การเขา้ประชุมเพื่อออกเสยีงลงมติ
ไม่มวีธิกีารทียุ่่งยากหรอืมคี่าใชจ้่ายมากเกนิไป และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้มขีนาดเพยีงพอและสะดวกต่อการเดนิทาง 
   1.4  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าให้ชดัเจนและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการน าส่งหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้ บรษิัทยงัเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหน้าดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัดว้ยคณะกรรมการได้มี
การก าหนดการกลัน่กรองค าถามล่วงหน้าและก าหนดใหบ้รษิทัตอบค าถามใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า พรอ้มกบัมกีารชีแ้จง
ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้ 



 
1.4.1 บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอการประชุมถงึคณะกรรมการล่วงหน้าไดต้ลอดระยะเวลา โดย
ในสว่นของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้นัน้ คณะกรรมการจะรวบรวมค าถามจนถงึประมาณ 7 วนัก่อน
วนัประชุม โดยบรษิทัปฏบิตัติามแนวปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

       1) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามล่วงหน้าใหช้ดัเจน 
       2) แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบพรอ้มกบัการน าสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 
       3) วธิกีารส่งค าถามล่วงหน้า เช่น ใหผู้ถ้ือหุ้นส่งค าถามผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทั หรอือีเมล ์

หรอืสง่จดหมายถงึคณะกรรมการ เป็นตน้ 
       4) ช่วงเวลาทีเ่ปิดใหส้ง่ค าถามล่วงหน้า ก่อนถงึวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
       5) มกีระบวนการกลัน่กรองค าถามล่วงหน้าทีผู่ถ้อืหุน้ถาม เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาใน  

การตอบค าถามเหล่านัน้ 
       6) บรษิทัไดต้อบค าถามใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 
       7) บรษิทัไดต้อบค าถามใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในวนัประชุม 
       8) บรษิทัไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบถงึค าถามทีม่ผีูถ้อืหุน้ถามมาล่วงหน้า และค าตอบ

ของค าถามเหล่านัน้ 
   1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสอืมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนด      
ทศิทางการลงคะแนนเสยีงได ้และเสนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
   ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้  และ               
ยงัก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้อีากรแสตมป์ไวบ้รกิารผูถ้อืหุน้ส าหรบัปิดหนงัสอืมอบฉนัทะอกีดว้ย นอกจากน้ี ใหส้ทิธแิก่ผูถ้อื
หุน้ที่เขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่าง
พจิารณาและยงัไม่มกีารลงมต ิและนับเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วาระทีไ่ดเ้ขา้ประชุมเป็นต้นไป เวน้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมี
ความเหน็เป็นอย่างอื่น 
  2. การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
   2.1  คณะกรรมการส่งเสรมิให้บรษิทัน าเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผูถ้อืหุ้น ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้ือ
หุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นย า 
   2.2  การเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ของกรรมการ  
     2.2.1 กรรมการทุกคนควรเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
     2.2.2 ในกรณีที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกท่านอย่างน้อยมีบุคคลดงัต่อไปนี้         

เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
       1) ประธานกรรมการ 
       2) กรรมการผูจ้ดัการ 
       3) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
     2.2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่

เกีย่วขอ้งได ้
   2.3  ในการประชุมผูถ้อืหุน้ไดจ้ดัใหม้กีารลงมตเิป็นแต่ละรายการในกรณีทีว่าระนัน้มหีลายรายการ เช่น   
วาระการแต่งตัง้กรรมการ 
   2.4  บรษิัทจดัให้มกีระบวนการตรวจนับ การจัดเกบ็เอกสารการลงคะแนนในทุกๆวาระและการบนัทกึ       
วดีทิศัน์การประชุมอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และมกีารเปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิัท ทัง้นี้ ในการประชุมและการนับ
คะแนนเสยีงในทุกๆ วาระเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได ้



 
   2.5  ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง
ความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
  3. การจดัท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
   3.1  รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้บนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวธิกีารแสดงผลคะแนนให้ที่
ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุมรวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเดน็หรอืซกัถาม พร้อมทัง้มบีนัทกึค าถาม
ค าตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ยคดัคา้นและงดออกเสยีงเป็นอย่างไร รวมถงึบนัทกึรายชื่อ
กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการทีล่าประชุมดว้ย 
   3.2  บรษิัทเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน และรายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้ 
     3.2.1 เปิดเผยมติที่ประชุมโดยแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง                        

ในวนัท าการถดัไป 
     3.2.2 เผยแพร่รายงานการประชุมภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผู้ถอืหุ้น เพื่อใชเ้ป็นช่องทาง           

ใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็โดยไม่ตอ้งรอถงึการประชุมครัง้ต่อไป 
     3.2.3 เผยแพร่วดีทิศัน์การประชุมผูถ้อืหุน้บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
  4. บริษทัให้การดแูลผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยการใหข้อ้มูลส าคญัทีเ่ป็นปจัจุบนัผ่านบน
เวบ็ไซต ์ ของบรษิทั 
   ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561  บรษิทัไดจ้ดัขึน้ในวนัพุธที ่25 เมษายน 2561 เวลา 
14.00 น. ณ หอ้งประชุม 501 ชัน้ 5 พรเีมยีรค์อรเ์ปอเรทปารค์ เลขที ่1 ซอยพรเีมยีร ์2 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ โดยมผีูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะรวมจ านวน 41 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 35.3457 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด  มกีรรมการบรษิทัเขา้ร่วมประชุม 8 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการ     ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จดัการ และกรรมการท่านอื่นอกี 5 ท่าน นอกจากนี้ยงัมี
ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั เลขานุการบรษิทั และผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมดว้ย   
   ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้และการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ทุกคราว รวมทัง้ในปี 2561 บรษิทัไดม้อบให้
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัด าเนินการจดัส่งหนังสอืนัดประชุม
พรอ้มหลกัเกณฑ์วธิกีารเขา้ร่วมประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซึ่งในแต่ละวาระมคีวามเหน็ของ
คณะกรรมการประกอบอย่างเพยีงพอและชดัเจนใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว      
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษในเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.pe.premier.co.th  ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 30 วนั 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ได้มเีวลาในการศกึษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม และไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถตรวจสอบได ้
   ในปี 2561 บรษิทัไดร้บัการประเมนิคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ภายใต้โครงการ
ประเมนิคุณภาพการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ซึง่จดัโดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ร่วมกบัส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ
ครอบคลุมขัน้ตอนต่างๆในการจดัการประชุมผู้ถอืหุ้นตัง้แต่ก่อนวนัประชุม วนัประชุม และภายหลงัวนัประชุมในระดบั    
“ดเีลศิ” ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ตดิต่อกนัเป็นปีที ่6  
    
 
 
 

http://www.pe.premier.co.th/


 
หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 
 คณะกรรมการบรษิัทไดก้ ากบัดูแลและปกป้องสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้ือหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือ
หุน้ รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย นกัลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิอย่างเท่าเทยีมกนั ทัง้เรื่องการก าหนดกระบวนการ
ทีอ่ านวยความสะดวกใหผู้้ถอืหุน้เขา้ประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกนิไป ผูถ้ือหุ้นไดร้บัการคุม้ครองจากการกระท าที่เป็น            
การเอาเปรยีบและผูถ้อืหุน้มอี านาจควบคุม การมมีาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานใชข้อ้มลูภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ในทางมชิอบ รวมทัง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
 
  บรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัใินการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั ดงันี้ 
  1. การให้ข้อมูลก่อนการประชมุผูถื้อหุ้น 
   1.1  บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยมรีายละเอยีดในการปฏบิตัดิงันี้ 
     1.1.1 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านบน

เวบ็ไซตข์องบรษิทัอย่างน้อย 30 วนั ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  
     1.1.2 ขอ้มูลประกอบการประชุมทีเ่ผยแพร่ผ่านบนเวบ็ไซต์ของบรษิัทมขีอ้มูลเหมอืนกบัขอ้มูลที่

บรษิทัจะสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ในรปูแบบเอกสาร  
     1.1.3 บริษัทจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม         

ผูถ้อืหุน้มากกว่าทีก่ฎหมายก าหนด (อย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม) 
   1.2  บรษิทัแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิรวมทัง้สทิธิ    
การออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ทราบทัง้ในหนงัสอืเชญิประชมุและในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
   1.3  หนังสอืเชญิประชุมผูถ้ือหุน้ดงักล่าวขา้งต้นไดจ้ดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้ม
กบัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นฉบบัภาษาไทย 

2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 
2.1    คณะกรรมการก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้ากอ่น

วนัประชมุผูถ้อืหุน้อย่างชดัเจนเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงถงึความเป็นธรรมและความโปรง่ใสในการ
พจิารณาว่าจะเพิม่วาระทีผู่ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอ โดยมหีลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

     1) ผูถ้อืหุน้ทุกรายมสีทิธเิสนอวาระ 
     2) รายละเอยีดของขอ้มลูประกอบการพจิารณา 
     3) เกณฑก์ารพจิารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเรื่องทีเ่สนอเป็นวาระการประชุม 
     4) ช่องทางรบัเรื่อง เช่น สง่หนงัสอืถงึคณะกรรมการ โดยอาจสง่เรื่องผ่านบนเวบ็ไซต์  
       หรอือเีมลม์าก่อน เป็นตน้  
     5) ช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัเรื่อง ตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
     6) คณะกรรมการแจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทราบหลกัเกณฑเ์สนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมไว้บน

เวบ็ไซตข์องบรษิทั  
     7) มกีระบวนการกลัน่กรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการพจิารณาในการประชุม

คณะกรรมการ  
     8) แจ้งผลการพจิารณาของคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยแจ้งไปยงัผู้ถือหุ้น              

ผูเ้สนอวาระ และแจง้ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 



 
   2.2   คณะกรรมการก าหนดวธิกีารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการก่อน 
วนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มลูประกอบการพจิารณาดา้นคุณสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ    
โดยมหีลกัเกณฑต์ามหวัขอ้ต่อไปนี้  
     1) ช่องทางรบัเรื่อง โดยการสง่หนงัสอืถงึคณะกรรมการ 
     2) ช่วงเวลาทีเ่ปิดรบัเรื่อง ตัง้แต่ 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทุกปี 
     3) ขอ้มูลประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลคุณสมบตัิโดยละเอียดของผู้ได้รบัเสนอชื่อ หนังสอื

ยนิยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ เป็นตน้ 
     4) คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ     

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  
     5) คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบตัิของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท

ก าหนดไว ้
     6) เลขานุการบรษิทัแจง้ผลการพจิารณาของคณะกรรมการพรอ้มเหตุผลใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ โดยแจง้

ไปยงัผูถ้อืหุน้ผูเ้สนอ และประธานกรรมการแจง้ในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
   2.3  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ  
   2.4  คณะกรรมการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน 
 3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
  3.1 คณะกรรมการก าหนดนโยบายแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร และแจง้แนวทางดงักล่าวใหทุ้กคนในองคก์รถอืปฏบิตั ิรวมทัง้แนวปฏบิตัเิรื่องการซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบรษิทัเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีม่สีว่นรูข้อ้มลูภายในใชเ้ป็นแนวปฏบิตั ิ
  3.2 ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรพัย์ตามกฎหมาย
จดัสง่รายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจ า รวมทัง้ใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี   
  4.  การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
   4.1  คณะกรรมการมขีอ้ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิาร รายงานการมสี่วนได้เสยีอย่างน้อย     
ก่อนการพจิารณาวาระนัน้ และมกีารบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ ดงันี้ 
     1) คณะกรรมการก าหนดแนวทางใหก้รรมการและผู้บรหิารเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสยีของตนและ

ผูเ้กีย่วขอ้งต่อคณะกรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถตดัสนิใจเพื่อประโยชน์โดยรวมของ
บรษิทั 

     2) แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกจิและขอ้ก าหนดของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

     3) ก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัขอ้มลูสว่นไดเ้สยีของกรรมการ ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้ง 
     4) เลขานุการบรษิัทท าหน้าที่ในการรายงานขอ้มูลส่วนได้เสยีให้คณะกรรมการทราบ ขอ้มูลของ

กรรมการและผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูเ้กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะเมื่อคณะกรรมการต้องพจิารณาธุรกรรม
ระหว่างบรษิทักบักรรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง 

   4.2  คณะกรรมการดูแลให้กรรมการที่มสี่วนได้เสยีอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้จากการมสีว่นร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้  
 
 



 
   ในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2561 ไม่มกีารเปลีย่นแปลงล าดบัระเบยีบวาระการประชุม หรอื
เพิม่เตมิวาระการประชุม และไม่มกีารขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืนดัประชุม 
  นอกจากนี้ กรรมการและผูบ้รหิารไดร้ายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรทีย่งั  
ไม่บรรลุนิตภิาวะ ใหแ้ก่คณะกรรมการหรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเป็นประจ าทุกไตรมาส รวมทัง้มกีารเปิดเผยในที่
ประชุมคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 
   
 

หมวดท่ี 3  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 

  บรษิทัเหน็ว่าธุรกจิเอกชนเป็นภาคสว่นทีม่คีวามส าคญัต่อเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และถอืเป็นหน้าที่
ในการดแูลใหเ้กดิความอยู่รอดและยัง่ยนืของสงัคมร่วมกนั ดงันัน้ บรษิทัและบรษิทัย่อยยดึมัน่เจตนารมณ์ของการด าเนิน
ธุรกจิใหป้ระสบความส าเรจ็อย่างยัง่ยนืโดยตระหนักและใหค้วามส าคญักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกภาคส่วน ภายใต้ปรชัญาของ
กลุ่มบรษิทัพรเีมยีร ์นัน่คอื “ธุรกจิกา้วหน้า พนกังานมัน่คง สงัคมยัง่ยนื” เพราะเชื่อมัน่ว่าการคงไวซ้ึง่ความสมดุลระหว่าง
ธุรกจิ พนกังาน และสงัคมนัน้ จะสง่เสรมิใหท้ัง้บรษิทั สงัคม และสิง่แวดลอ้มเตบิโตไปพรอ้มๆกนัอย่างเขม้แขง็และยัง่ยนื 
 
  บรษิทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบับทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันี้ 
  1.  การก าหนดนโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
   1.1   คณะกรรมการก าหนดนโยบายและแนวการปฏิบตัิต่อผู้มสี่วนได้เสยีแต่ละกลุ่ม พร้อมมาตรการ
ด าเนินการทีเ่ป็นรปูธรรม มกีารแถลงนโยบายและมมีาตรการเกีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ทีท่ าใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัและ    
ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันี้ 
   1) ผูถ้ือหุ้น 
    ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 
บรหิารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความเสยีหายต่อผูถ้อืหุน้ ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้
ตนเองและผูเ้กีย่วขอ้ง โดยใชข้อ้มลูใดๆ ของบรษิทัทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนและไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั  รวมถงึไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบรษิทัต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่
แขง่ขนัของบรษิทั  
   2) พนักงาน  
    บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญของพนักงานซึ่งถือเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่า  จึงปฏิบตัิต่อ
พนกังานทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสทิธมินุษยชน ไม่มกีารเลอืกปฏบิตัทิัง้การแบ่งแยกสผีวิ เชือ้ชาต ิ
เพศ ศาสนา ไม่มกีารใชแ้รงงานเดก็หรอืแรงงานทีผ่ดิกฎหมาย มนีโยบายการบรหิารค่าจา้งและค่าตอบแทนโดยยดึหลกั
ความเป็นธรรม เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หน้าทีค่วามรบัผดิชอบและความสามารถของพนักงานแต่ละคน สามารถ
เทยีบเคยีงกบับรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั  ตลอดจนมนีโยบายการพฒันาและส่งเสรมิความรูค้วามสามารถใหก้บั
พนกังานอย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานใหไ้ดร้บัความกา้วหน้าในอาชพี 
    ส าหรับนโยบายด้านสวัสดิการ บริษัทจัดให้มีสวัสดิการส าหรับพนักงานเพิ่มเติมจากที่
กฎหมายก าหนด เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพีพนกังานเพื่อเป็นเครื่องมอืในการสรา้งแรงจูงใจการปฏบิตังิานของพนักงาน
และรกัษาบุคลากรไวก้บับรษิทัในระยะยาวโดยใหม้ลีกัษณะการออมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเป็นหลกัประกนัในการใชช้วีติ            
หลงัเกษยีณอายุ สหกรณ์ออมทรพัยเ์พื่อเป็นเครื่องมอืในการออมและเป็นแหล่งเงนิทุนในยามฉุกเฉิน การประกนัสุขภาพ
กลุ่มการประกนัชวีติกลุ่ม การประกนัอุบตัิเหตุกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ าปี ห้องพยาบาลของบรษิัทโดยแพทย์และ



 
พยาบาลวิชาชีพ ห้องสมุดส าหรบัพนักงาน ชมรมกฬีาต่างๆ รถรบั -ส่งพนักงาน และสวสัดกิารเกี่ยวกบัเงนิช่วยเหลือ
พนกังานในโอกาสต่างๆ        
                 บริษัทได้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย โดยจดัให้มีคณะกรรมการดูแลด้านความ
ปลอดภยั  อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล
และติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด  มีการให้ความรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างานแก่พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทัง้ส่งเสริมในการสร้างจติส านึกให้พนักงานทุกคน
ตระหนกัถงึความปลอดภยัและยดึถอืปฏบิตั ิและก าหนดใหม้กีารตรวจสอบระบบป้องกนัภยัในอาคารส านักงาน  การซอ้ม
หนีไฟเป็นประจ าทุกปี รวมถงึการตรวจวเิคราะหร์ะดบัแสงสว่าง และตรวจวดัระดบัความดงัเสยีง 
   3) ลูกค้า  
    บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  โดยน าเสนอ
ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานมคีวามปลอดภยั เพื่อใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้ดว้ย มกีารเปิดเผยขอ้มูล
เกี่ยวกบัสนิค้าและบรกิารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ รวมทัง้การให้ขอ้มูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
เพยีงพอและเป็นประโยชน์ต่อลกูคา้ และมกีระบวนการเรยีกคนืสนิคา้หากพบความผดิปกตเิกีย่วกบัคุณภาพสนิคา้ 
   4) คู่ค้าและเจ้าหน้ี 
    บรษิทัมกีารคดัเลอืกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ด าเนินธุรกจิต่อกนัดว้ยความยุตธิรรม ไม่เอารดัเอา
เปรยีบ เคารพและปฏบิตัติามเงื่อนไขสญัญาทีก่ าหนดไว้ ไม่เรยีก หรอืไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติในการ
ตดิต่อกบัคู่คา้หรอืเจา้หนี้ หากในกรณีทีข่อ้มลูปรากฏว่ามกีารจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติ บรษิทัจะหารอืกบัคู่คา้หรอื
เจา้หนี้                เพื่อร่วมกนัแกไ้ขปญัหาใหร้วดเรว็และเกดิความยุตธิรรมต่อทุกฝา่ย 
   5) คู่แข่ง 
    บรษิทัมกีารด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม โปร่งใส มกีารแข่งขนัอย่างเป็นธรรมกบัคู่แข่งขนั             
มกีารแขง่ขนัทางการคา้ภายใตก้รอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ีไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ ดว้ยวธิกีาร
ที ่     ไม่สุจรติหรอืไม่เหมาะสม ไม่ท าลายชื่อเสยีงคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวรา้ยหรอืกระท าการใดๆ โดยปราศจาก
ความจรงิและ                ไม่เป็นธรรม 
   6) ชุมชน/สงัคม 
    บริษัทก าหนดนโยบายแนวปฏิบตัิต่อชุมชน สงัคม ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นหลกั
ปฏบิตัแิก่พนกังานทุกคน ดงันี้ 
    (1) สนบัสนุนกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสว่นรวม และสรา้งปฏสิมัพนัธอ์นัดี

กบัชุมชนทีส่ถานประกอบการของบรษิทัตัง้อยู่  
    (2) ปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
    (3) ไม่สนบัสนุนหรอืร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดทีเ่ป็นภยัต่อชุมชน สงัคม  
    (4) ใส่ใจและรบัผดิชอบแก้ไขในภัยอนัตรายที่สงัคมหวัน่วิตก อนัอาจเกดิจากผลิตภณัฑ์/

บรกิารหรอืการด าเนินงานของบรษิทั 
    (5) มีส่วนร่วมในการยกระดบัคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างสงัคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข        

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมถึงปลูกฝงัจิตส านึกของ              
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและการมจีติอาสาใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนกังาน  

 
 
 



 
   7) การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
    บรษิัทและบรษิัทย่อยก าหนดนโยบายด าเนินธุรกิจตาม “นโยบายเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมและ
สงัคม” ของกลุ่มบรษิทัพรเีมยีร ์(เผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย) และปฏบิตัติามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม
และความปลอดภยัของภาครฐัอย่างเคร่งครดั 
    (1) ไม่กระท าการใดๆ ทีจ่ะมผีลเสยีหายต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม  
    (2) ปฏบิตัหิรอืควบคุมใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
    (3) ไม่ใหก้ารสนบัสนุนหรอืร่วมธุรกรรมกบับุคคลใดทีเ่ป็นภยัต่อสภาพแวดลอ้มสว่นรวม  
    (4) ส่งเสรมิให้มกีารใชท้รพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ มนีโยบายในการประหยดัพลงังาน

และทรพัยากรอื่นๆ โดยการน าเทคโนโลยทีีส่ามารถประหยดัพลงังานมาใชภ้ายในบรษิทั 
    (5) ส่งเสรมิใหม้กีารใหค้วามรูพ้นักงานในเรื่องสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมทีเ่กีย่วกบั

สิง่แวดล้อมร่วมกบัพนักงาน โดยก าหนดเป็นนโยบายและเปิดเผยถึงการปฏบิตัิใหเ้ป็นที่
ทราบ   

  1.2 คณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน และจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้ี
สว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซต ์หรอืรายงานประจ าปีของบรษิทั 
  1.3 มีกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และมีมาตรการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความ
เสยีหายจากการทีบ่รษิทัละเมดิสทิธติามกฎหมายของผูม้สีว่นไดเ้สยี   
 2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดท ารายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
(Sustainability Development Report) ด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR Report) 
  2.1 บริษัทด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวข้างต้น และ
เปิดเผยกลไกในการสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของพนกังานในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
   2.2 รายงานเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิการเปิดเผยไว้ในขอ้ 10.       
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 3. บริษทัมีนโยบายและแนวทางปฏิบติัในการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ และห้ามจ่ายสินบนเพื่อ
ผลประโยชน์ทางธรุกิจของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถงึการสนบัสนุนกจิกรรมทีส่ง่เสรมิและปลกูฝงัใหพ้นกังานทุกคน
รบัทราบและ      ถอืปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งตลอดมา  
  3.1 บรษิัทย่อยได้บรรจุหวัขอ้ “นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่” ไวใ้นหลกัสูตรการปฐมนิเทศ
พนกังานใหม่ทีจ่ดัขึน้เป็นประจ าทุกเดอืน โดยใชส้ือ่วดิทีศัน์ และการบรรยายโดยหน่วยงานบรหิารทรพัยากรบุคคล
  3.2 บรษิทัย่อยไดอ้อกเอกสารลงนามโดยกรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัย่อยไปยงัลูกคา้และคู่คา้เพื่อแจง้
งดเวน้การใหข้องขวญัและของก านัลแก่บุคลากรของบรษิัท ซึง่เป็นกจิกรรมทีบ่รษิทัย่อยไดด้ าเนินการมาตัง้แต่ปี 2559 
และบรรจุใหเ้ป็นกจิกรรมต่อเนื่องทุกปี 
  3.3 บรษิทัและบรษิทัย่อยบรรจุ “นโยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่” ลงบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัและ
ของบรษิทัย่อย ( http://www.pe.premier.co.th/th_04_4_ir_Sustainability_Development_Report.html )  
  3.4 บรษิัทย่อยทบทวนและประเมนิความเสีย่งด้านการต่อต้านการทุจรติคอรปัชัน่ ซึ่งบรรจุให้เป็น 1 
หวัขอ้ของการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั โดยเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงาน เรื่อง “ปจัจยัความเสีย่ง”  
  4.  บริษัทมีการก าหนดนโยบายทางด้านทรพัย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานละเมดิต่อทรพัย์สนิทาง
ปญัญาของผูอ้ื่น ไม่ว่าจะเป็นทรพัยส์นิทางปญัญาในประเทศหรอืต่างประเทศ และหา้มการน าซอฟต์แวรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธิ ์
มาใช้งานในบริษัท รวมทัง้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสนิบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งได้แจ้งให้
พนกังานทุกคนรบัทราบและถอืปฏบิตัติลอดมา  



 
 ในปี 2561 บรษิทัไม่มขีอ้พพิาทใดๆ ทีม่นียัส าคญักบัผูม้สีว่นไดเ้สยี นอกจากน้ีบรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ีอาทิ 

1. ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทัใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ทุกรายเสนอแนะขอ้คดิเหน็ต่างๆ เกีย่วกบัการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัในฐานะเจ้าของบรษิัทผ่านกรรมการอสิระเป็นการล่วงหน้า โดยทุกๆ ขอ้คดิเหน็จะได้รบัการรวบรวม         
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา ซึง่ในการประชุมประจ าปี 2561 ไม่มผีูถ้ือหุน้รายใดเสนอแนะขอ้คดิเหน็เป็น      
การล่วงหน้า 
  2.  บรษิทัไม่มกีรณีทีฝ่า่ฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้รโิภค การแข่งขนัทางการคา้ สิง่แวดลอ้ม         
ไม่มกีรณีการกระท าผดิด้านละเมดิทรพัย์สนิทางปญัญาของผูอ้ื่น ดา้นการทุจรติ หรอืกระท าผดิดา้นจรยิธรรมทางธุรกจิ          
และมสีถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ หรอือตัราการหยุดงาน หรอือตัราการเจบ็ปว่ยจากการท างานเป็นศนูย ์
 3. เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2560 บรษิทัไดร้บัรองต่อฐานะสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจรติ โดยใบรบัรองดงักล่าวจะมอีายุ 3 ปี นับจากวนัทีม่มีตใิหก้ารรบัรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Collective Action Coalition Against Corruption ( CAC ) และเมื่อวนัที ่4 
เมษายน 2557 บรษิัทได้รบัรองฐานะสมาชกิของแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรตินัน้  เน่ืองจาก
บรษิทัประกอบธุรกจิโดยการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding Company) บรษิทัไดน้ าสง่นโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่
ใหบ้รษิทั พรเีมยีร ์อนิเตอร ์ลซิซิง่ จ ากดัและบรษิทั พรเีมยีรโ์บรคเคอรเ์รจ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยด าเนินการต่อ ไดม้กีาร
ประกาศคู่มอืแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมถงึไดเ้พิม่เงื่อนไขเกีย่วกบัการต่อต้านทุจรติ
ลงในเอกสารทางธุรกจิ และท าการฝึกอบรมพนกังานทุกคนเพื่อใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั สง่เสรมิความซื่อสตัยส์จุรติ และความรบัผดิชอบ  
    
 

 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมลู และความโปร่งใส 
 

 คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสทัง้รายงาน
ขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไปตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส าคญัที่มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจของ  ผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัโดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อื
หุน้นักลงทุนและสาธารณชนผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษและมกีารปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 
 
   บรษิทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส ดงันี้ 
  1. การเปิดเผยข้อมูล 
  1.1 คณะกรรมการมกีลไกทีจ่ะดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่าขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ท าใหส้ าคญัผดิ 
และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนกัลงทุน ทัง้นี้  
   1.1.1  มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัของบรษิทัทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ

อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านกังานก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  

   1.1.2  มกีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มลูเป็นประจ า 



 
  1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายดา้นการบรหิาร      
ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกบัการดูแลสิง่แวดล้อมและสงัคม ที่ได้ให้ความเหน็ชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบตั ิ            
ตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เป็นตน้ 
  1.3 คณะกรรมการจดัให้มรีายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ าปี โดยครอบคลุมในเรื่องดงัต่อไปนี้ 
   (1)  การปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป เหมาะสมกบัธุรกจิ ใชน้โยบายบญัชทีี่

เหมาะสม และถอืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ 
   (2)  รายงานทางการเงนิมขีอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นจรงิตามมาตรฐานการบญัช ี
   (3)  รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินลงนามโดยประธาน

กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ  
  1.4 คณะกรรมการสนับสนุนใหบ้รษิทัจดัท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (Management 
Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้นี้เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบ
ขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน การเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญัของบรษิทั 
รวมถงึปจัจยัและเหตุการณ์ทีม่ผีลต่อฐานะการเงนิหรอืผลการด าเนินงาน นอกเหนือจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงนิเพยีง
อย่างเดยีว 
  1.5 คณะกรรมการก าหนดให้มกีารเปิดเผยค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอื่นทีผู่้สอบบญัชใีหบ้รกิารไว้ใน
รายงานประจ าปีของบรษิทั 
  1.6 คณะกรรมการก าหนดใหม้กีารเปิดเผยในรายงานประจ าปี 
   (1) บทบาท หน้าที ่และความเหน็จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของคณะกรรมการ   
   (2) บทบาท หน้าที ่และความเหน็จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นปีทีผ่่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย  
   (3) จ านวนครัง้ของการประชุม และจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา 
   (4) ประวตักิารอบรมและพฒันาความรูด้า้นวชิาชพีอย่างต่อเนื่องของกรรมการ 
  1.7 คณะกรรมการเปิดเผย วิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทัง้คณะและรายบุคคล และวิธีการประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของ
ค่าตอบแทนด้วย               ทัง้นี้ จ านวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รบัจากการเป็น
กรรมการของบรษิทัย่อยดว้ย 
  2. ข้อมูลขัน้ต า่ท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
   2.1  นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีแลว้ คณะกรรมการพจิารณาใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มลูทัง้ภาษา ไทยและภาษาองักฤษผ่านชอ่งทางอื่นดว้ย เช่นบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั โดยกระท าอย่างสม ่าเสมอ พรอ้มทัง้
น าเสนอขอ้มูลที่เป็นปจัจุบนั อน่ึง ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของบรษิัท อย่างน้อยต้องประกอบด้วยขอ้มูลต่อไปนี้และปรบัปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปจัจุบนั 

(1) วสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั 
(2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
(3) โครงสรา้งองคก์ร รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
(4) คุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทั 



 
(5) งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปจัจุบนัและของปี

ก่อนหน้า 
(6) แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ทีส่ามารถใหด้าวน์โหลด

ได ้ 
(7) ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัน าเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสือ่ต่างๆ 
(8) โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
(9) โครงสร้างกลุ่มบรษิัท รวมถึงบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทร่วมค้า และบรษิัททีจ่ดัตัง้ขึน้มา

เพื่อวตัถุประสงค/์กจิการเฉพาะ (Special purpose Enterprises / Vehicles - SPEs/SPVs) 
(10) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่

จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
(11) การถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
(12) หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
(13) ขอ้บงัคบับรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้ตกลงของกลุ่มผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี 
(14) นโยบายและแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
(15) นโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง รวมถงึวธิกีารจดัการความเสีย่งดา้นต่างๆ 
(16) กฎบตัร หรือหน้าที่ความรบัผดิชอบ คุณสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ

รวมถงึเรื่องทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
(17) กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการชุดย่อย 
(18) จรรยาบรรณส าหรบัพนกังานและกรรมการของบรษิทั  
(19) จรรยาบรรณของนกัลงทุนสมัพนัธ ์
(20) ขา่วของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
(21) ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงาน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์เช่น ชื่อบุคคลทีส่ามารถ

ใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์
(22) แผนงานนกัลงทุนสมัพนัธป์ระจ าปี 

ในปี 2561 บรษิทัได้เผยแพร่รายงานประจ าปีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษภายใน 120 วนันับตัง้แต่วนั
สิน้สดุรอบปีบญัช ีโดยไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้เมื่อวนัที ่23 มนีาคม 2561 พรอ้มทัง้
สามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตข์องบรษิทัไดใ้นวนัเดยีวกนั นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดม้กีารเผยแพร่รายงานการประชุมครัง้
ล่าสดุไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายใน 14 วนัหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้อกีดว้ย   
 ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารน าเสนอผลการด าเนินงาน ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิแก่ผูถ้อืหุน้  
นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั นักวเิคราะห์ และผูม้สี่วนไดเ้สยีต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ยงัมกีารตอบค าถามทาง
จดหมายอเิลค็ทรอนิคส ์ircontact@pe.premier.co.th โทรศพัท ์02-301-1550 และโทรสาร 02-398-1188 อย่างสม ่าเสมอ
และเท่าเทยีมกนั 
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หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
  คณะกรรมการมหีน้าทีก่ ากบัดแูลการท างานของฝา่ยจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทัง้ความรบัผดิชอบตามหน้าทีข่องคณะกรรมการทีม่ต่ีอบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 
 
  บรษิทัไดด้ าเนินการก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ดงันี้ 
  1.  โครงสรา้งคณะกรรมการ 
   1.1  คณะกรรมการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
หลากหลายทัง้ในดา้นเพศ อายุ ประวตักิารศกึษา ประสบการในวชิาชพี ทกัษะและความรู ้ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็น
ประโยชน์กบับรษิทั เพศ และควรมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอื
อุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนินกจิการอยู่ 
   1.2  คณะกรรมการจดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายในการก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีม่คีวาม
หลากหลาย รวมถึงจ านวนปีการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้นี้  
     1.2.1 เปิดเผยวธิกีารสรรหากรรมการทีเ่ป็นทางการและโปร่งใส และจ านวนปีการด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบรษิทัของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั   
     1.2.2 เปิดเผยรายชื่อกรรมการ ประวตั ิคุณวุฒ ิประสบการณ์ และการถอืหุน้บรษิทัทีแ่สดงใหเ้หน็

ว่าคณะกรรมการมคีวามรู้ ความสามารถ คุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัผ่านช่องทางรายงานประจ าปีและบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั  

     1.2.3  เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปีอย่างชดัเจนว่ากรรมการรายใดเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ / 
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร / กรรมการอสิระ / กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 

   1.3  คณะกรรมการมขีนาดทีเ่หมาะสม ประกอบดว้ยบุคคลทีม่คีวามรู ้ประสบการณ์ และความสามารถทีเ่พยีง
พอทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกนิ 12 คน  
   1.4  คณะกรรมการมกีรรมการอสิระทีส่ามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่าง
อสิระในจ านวนทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ประกาศก าหนด 
   1.5  สดัส่วนของกรรมการเป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์เรื่องความรู้
ความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ะมาด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นหลกั มากกว่าทีจ่ะใชห้ลกัเกณฑใ์นเรื่อง
สดัสว่นของเงนิลงทุน 
   1.6  บริษัทค านึงถึงประโยชน์การบริหารกิจการตามกระบวนการสรรหากรรมการที่บริษัทก าหนด
มากกว่าจ านวนหรอืสดัสว่นของกรรมการอสิระ 
   1.7  คณะกรรมการมกีารก าหนดจ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งในแต่ละวาระ แต่ไม่มกีารก าหนดจ านวนวาระ       
ทีด่ ารงต าแหน่งตดิต่อกนัไดน้านทีส่ดุ 
   1.8  คณะกรรมการพจิารณาคุณสมบตัขิองบุคคลทีจ่ะเป็น “กรรมการอสิระ” เพื่อใหก้รรมการอสิระของ
บรษิทัมคีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิเหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบรษิทั โดยความเป็นอสิระอย่างน้อยต้องเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยก าหนด 



 
   1.9  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระอย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารกจิการและ   
การด าเนินธุรกจิของบริษัท ประกอบกบัการสรรหาบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถมาด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระนัน้              
ไม่สามารถด าเนินการไดโ้ดยทนัท ี
   1.10 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการมหีน้าที่ความรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการก าหนด
อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหช้ดัเจนและแยกบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการออก
จากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมอี านาจโดยไม่จ ากดั 
   1.11  บรษิทัเคารพในวจิารณญาณของกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัในการทีจ่ะไม่ไป
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัอื่นทีม่ธีุรกจิอย่างเดยีวกนั หรอืมลีกัษณะแขง่ขนักนักบัธุรกจิของบรษิทัหรอืมลีกัษณะที่
ขดักนักบัผลประโยชน์ของบรษิทั 
   1.12 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งท าหน้าที่ให้ค าแน ะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามมตคิณะกรรมการ  
     คณะกรรมการมกีารก าหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัทีเ่หมาะสมทีจ่ะปฏบิตัิ
หน้าที่ในฐานะเลขานุการบรษิัท และเปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบรษิัทในรายงานประจ าปี และ           
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
   1.13 เลขานุการบรษิทัได้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบญัชหีรอื       
การปฏิบตัิหน้าที่เลขานุการบริษัท บริษัทก าหนดคุณสมบตัิและแต่งตัง้บุคคลมาด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทโดย
ค านึงถงึความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการท างานเป็นหลกั ไม่ว่าบุคคลดงักล่าวจะเป็นพนักงานประจ าของ
บรษิทัหรอืไม่ 
  2. คณะกรรมการชุดย่อย   
   2.1  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย ์           
แห่งประเทศไทย มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
(ก.ล.ต.) ก าหนด 
   2.2  คณะกรรมการจดัใหม้คีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา โดยทีค่ณะกรรมการทัง้คณะ
ยกเวน้กรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีจะพจิารณาหลกัเกณฑใ์นการจา่ยและรปูแบบค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อเสนอความเหน็
ต่อคณะกรรมการ โดยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นใหเ้ป็นผูอ้นุมตัิ และท า
หน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้
คดัเลอืกบุคคลตามกระบวนการสรรหาทีก่ าหนดไว ้และเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการซึง่ จะน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ 
  3. บทบาทหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
   3.1  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ้งครอบคลมุในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

   1) คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัิและทบทวนเรื่องต่างๆ ของบรษิทัตามขอบเขตหน้าทีท่ีก่ า
หนโดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษิทั กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
รวมถงึการพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื่องทีส่ าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั เช่น 
วสิยัทศัน์   



 
    พนัธกจิ ภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง แผนงานและงบประมาณ 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงท าการ
ทบทวนและอนุมตัเิป็นประจ า 

    เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ของบรษิทั 
     2) การติดตามและดูแลใหฝ้่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ ์และแผนงานที่ก าหนดไว้

อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
     3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทัง้กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ

ด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส 
     4) การดูแลใหก้ารด าเนินธุรกจิต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนักงาน แผนพฒันา         

ผูส้บืทอดต าแหน่งงาน (Succession Plan) 
   3.2  คณะกรรมการมกีารก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันี้ 
     1) คณะกรรมการก าหนดใหม้แีละใหค้วามเหน็ชอบนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีเ่ป็น 
                               ลายลกัษณ์อกัษร  
        2) สือ่สารใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจ 
     3) มวีธิกีารสง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีก่ าหนด  
     4)  ประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการและทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างน้อย        

ปีละ 1 ครัง้ 
   3.3  คณะกรรมการส่งเสรมิใหจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อใหก้รรมการผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณดงักล่าวอย่างจรงิจงั 
   3.4  คณะกรรมการไดพ้จิารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพจิารณาการท า
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ ควรมแีนวทางทีช่ดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้
โดยรวมเป็นส าคญัโดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไม่ควรมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจ และคณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัิ
ตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัขัน้ตอนการด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูของรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ให้
ถูกตอ้งครบถว้น 
   3.5  คณะกรรมการจดัใหม้รีะบบการควบคุมดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงนิ และดา้นการ
ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและนโยบาย คณะกรรมการจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าทีเ่ป็น
ผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักล่าวและทบทวนระบบทีส่ าคญัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปี 
   3.6  คณะกรรมการก าหนดนโยบายด้านการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Policy) ให้
ครอบคลุมทัง้องค์กรโดยให้ฝ่ายจดัการเป็นผูป้ฏบิตัติามนโยบาย และรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจ า มกีาร
ทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงการให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภัย
ล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 
   3.7  คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการตรวจสอบให้ความเหน็ถึงความเพยีงพอของระบบการควบคุม
ภายในและการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปี 
 



 
   3.8  คณะกรรมการจดัใหม้แีนวทางด าเนินการทีช่ดัเจนกบัผูท้ีป่ระสงคจ์ะแจง้เบาะแส หรอืผู้มสี่วนไดเ้สยี  
ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัหรอืรายงานตรงต่อบรษิทั โดยคณะกรรมการก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูร้บัขอ้รอ้งเรยีน
และจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดเ้ปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเวบ็ไซตห์รอืรายงานประจ าปีของ
บรษิทั   มกีลไกการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสและมมีาตรการชดเชยในกรณีที่ผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัความเสยีหายจากการที่
บรษิทัละเมดิสทิธติามกฎหมายของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
   3.9  คณะกรรมการมีกลไกก ากบัดูแลบริษัทย่อยเพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท           
โดยคณะกรรมการมหีน้าทีใ่นการพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ะสง่ไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมการ
บรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั และการท ารายการต่างๆ ใหถู้กต้องตามกฎหมาย และหลกัเกณฑข์องกฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 4. การประชมุคณะกรรมการ 
  4.1 บริษัทก าหนดให้มีการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้
   บรษิทัไดม้กี าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการ
ประชุมอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพเิศษ เพื่อพิจารณางบการเงนิ การวางนโยบายและ
ตดิตามผลการด าเนินงาน ดงันี้ 

ครัง้ที ่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
1/2562 14 กุมภาพนัธ ์2562 14 กุมภาพนัธ ์2562 

24 เมษายน 2562 
2/2562 9 พฤษภาคม 2562 9 พฤษภาคม 2562 
3/2562 8 สงิหาคม 2562 8 สงิหาคม 2562 
4/2562 7 พฤศจกิายน 2562 7 พฤศจกิายน 2562 

 

  4.2 จ านวนครัง้ของการประชุม คณะกรรมการพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ในกรณีทีบ่รษิทัไม่ไดม้กีารประชุมทุกเดอืน บรษิทัส่งรายงาน      
ผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดอืนที่ไม่ได้มกีารประชุมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุม และ       
ดแูลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนัการณ์ 
  4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จ ัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการ โดยดูใหแ้น่ใจว่าเรื่องทีส่ าคญัได้น าเขา้รวมไวแ้ล้วโดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอ
เรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุม 
  4.4 เอกสารประกอบการประชุมส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนวนั
ประชุม 
  4.5 กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
ทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี 
  4.6 องคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะทีค่ณะกรรมการลงมตใินทีป่ระชุมจะต้องมกีรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด อย่างไรกต็าม ในกรณีทีม่เีหตุ/วาระเร่งด่วน/เหตุสุดวสิยั  อนัอาจก่อใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่ธุรกจิหรอืการด าเนินงานของบรษิทัและไม่อาจด าเนินการใหก้รรมการจ านวน 2 ใน 3 เขา้ประชุมได ้กรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งตามขอ้บงัคบัมอี านาจทีจ่ะพจิารณาและมมีตใินวาระนัน้ๆ ได ้



 
  4.7 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่
กรรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสรมิใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ
กรรมการทุกคนใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเรื่องทีน่ าสูท่ีป่ระชุม รวมทัง้ประเดน็การก ากบัดแูลกจิการ 
  4.8 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จดัการเชญิผู้บรหิารระดบัสงูเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ   
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปญัหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จ ักผู้บริหารระดับสูง            
ส าหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดงาน 
  4.9 คณะกรรมการเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากกรรมการผูจ้ดัการ เลขานุการบรษิทั  หรอื
ผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็นคณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็
อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอกโดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั 
  4.10 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมโีอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเอง        
ตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจโดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมดว้ย และแจง้ให้
กรรมการผูจ้ดัการทราบถงึผลการประชุมดว้ย 
  4.11 รายงานการประชุม ประกอบดว้ยขอ้มลูต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย และมรีะบบการจดัเกบ็ทีด่ ีสบืคน้ง่าย        
แต่ไม่สามารถแกไ้ขโดยไม่ผ่านทีป่ระชุมคณะกรรมการ 

 วนั เวลาเริม่ - เวลาเลกิประชุม 
 ชื่อกรรมการทีเ่ขา้ประชมุและกรรมการทีข่าดประชมุ 
 สรุปสาระส าคญัของเรื่องทีเ่สนอคณะกรรมการ 
 สรุปประเดน็ทีม่กีารอภปิรายและขอ้สงัเกตของกรรมการ 
 มตคิณะกรรมการและความเหน็ของกรรมการทีไ่ม่เหน็ดว้ย (ถา้ม)ี 
 ผูจ้ดรายงาน – เลขานุการคณะกรรมการ 
 ผูร้บัรองรายงาน – ประธานกรรมการ 

                     5.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
                           5.1    คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไดป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานดว้ยตนเองอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปญัหา เพื่อการปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป โดยก าหนดบรรทดัฐานที่
จะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัผลปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ ์
                           5.2    การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นการ
ประเมนิทัง้คณะและรายบุคคล รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑข์ัน้ตอนไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั 
                         5.3    คณะกรรมการไดป้ระเมนิผลงานของผูบ้รหิารสูงสุดของบรษิัท เป็นประจ าทุกปีเพื่อ
น าไปใชใ้นการก าหนดค่าตอบแทน โดยมหีลกัเกณฑก์ารประเมนิตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  
                           ส าหรบักระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการนัน้ เลขานุการบรษิัทจะจดัส่งแบบ
ประเมนิดงักล่าวขา้งตน้ใหก้รรมการทุกท่านท าการประเมนิในเดอืนพฤศจกิายนและใหต้อบกลบัภายในวนัที ่15 ธนัวาคม
ของทุกปี หลงัจากนัน้เลขานุการบรษิทัจะท าการรวบรวมและรายงานสรุปผลการประเมนิโดยเปรยีบเทยีบกบัปีทีผ่่านมา
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป เพื่อรับทราบและปรับปรุงแก้ไขการท างานให้มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลต่อไป 
 
 
 



 
                           ส าหรบัหลกัเกณฑ์การประเมนิ บรษิทัมกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะ
และรายบุคคล โดยใชว้ธิกีารใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ 5 ระดบั ดงันี้ 0 = ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หรือไม่มกีารด าเนินการใน
เรื่องนัน้    1 = ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย 2 = เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้
พอสมควร 3 = เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดี 4 = เหน็ดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการใน
เรื่องนัน้อย่างดเียีย่ม ซึง่หวัขอ้การประเมนิประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

  นอกจากนี้ บรษิัทยงัมกีารประเมนิผลงานของผู้บริหารสูงสุด โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานทาง
ธุรกจิของบรษิัท ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รบัจากคณะกรรมการบรษิัท เพื่อการปรบัปรุงแก้ไข ใช้วธิกีารให้
คะแนนแบบเดยีวกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทัง้คณะและประเมนิผลการปฏบิตังิานรายบุคคล ซึง่
หวัขอ้การประเมนิประกอบดว้ย 3 หมวดหลกั ไดแ้ก่ 
   หมวดที ่1 : ความคบืหน้าของแผนงาน 
   หมวดที ่2 : การวดัผลการปฏบิตังิาน 
      2.1 ความเป็นผูน้ า 
      2.2 การก าหนดกลยุทธ ์
      2.3 การปฏบิตัติามกลยุทธ ์
      2.4 การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
      2.5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
      2.6 ความสมัพนัธก์บัภายนอก 
      2.7 การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
      2.8 การสบืทอดต าแหน่ง 
      2.9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
      2.10 คุณลกัษณะสว่นตวั 
   หมวดที ่3 : การพฒันาผูบ้รหิารสงูสดุ 
 6.  ค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนของกรรมการได้จดัให้อยู่ในลกัษณะที่เปรยีบเทยีบได้กบัระดบัที่ปฏบิตัิอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที ่ขอบเขตของบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บัจากกรรมการแต่ละคน กรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้เช่น เป็น
สมาชกิของคณะกรรมการชุดย่อยควรไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ทีเ่หมาะสมดว้ย 
 7. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
  7.1 คณะกรรมการสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งใน
ระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั เป็นต้น เพื่อให้มี         
การปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระท าเป็นการภายในบรษิทั หรอืใชบ้รกิารของ
สถาบนัภายนอก 



 
  7.2 คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน
ธุรกจิ และการด าเนินการดา้นต่างๆ ของบรษิทัเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ โดยมเีลขานุการ
บรษิทัเป็นผูป้ระสานงานในเรื่องต่างๆ อาท ิโครงสรา้งธุรกจิ และโครงสรา้งกรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าที ่กฎหมายที่
ควรทราบความรูท้ ัว่ไปของธุรกจิ แนวทางการด าเนินงาน เป็นตน้ 
  7.3 คณะกรรมการก าหนดให้มนีโยบายพฒันาบุคลากรส าหรบักรรมการและผู้บรหิาร และเปิดเผยใน
รายงานประจ าปีของบรษิทั 
  7.4 คณะกรรมการก าหนดใหก้รรมการผู้จดัการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ถึงแผนการ
พฒันาและสบืทอดงาน ซึง่กรรมการผู้จดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารเตรยีมให้พรอ้มเป็นแผนทีต่่อเนื่อง ถงึผูส้บืทอด
งานในกรณีทีต่นไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้
   
  

 


