
รายงานคณะกรรมการ
กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ เพื่อกำาหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคม เพื่อให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดย

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมรวม 3 ครั้ง เพื่อติดตามแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งสรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี้

1. ปรบัปรงุคูม่อืการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance Handbook) ตามหลกัเกณฑก์ำากบัดแูลกจิการทีด่ ีของคณะ

กรรมการกำากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำาหนด รวมทั้งปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่

ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งได้เพิ่มจรรยาบรรณการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้

ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการดำาเนินงาน โดยได้ทำาการเผยแพร่บนเว็บไซต์และอินทราเน็ตของบริษัทฯ 

2. จัดให้มีกระบวนการติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจให้กับ

พนกังานทกุคนเพือ่พฒันาไปสูว่ฒันธรรมองค์กร โดยบรรจเุรือ่งการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีความรบัผิดชอบตอ่สังคม และจรรยาบรรณในการดำาเนนิ

ธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมพัฒนาพนักงาน  การอบรม ISO  และ Safety อีกทั้งจัดทำาเป็นเอกสารแผ่นพับ 

เพื่อเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ 

3. เข้าร่วมโครงการด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ โครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี ประจำาปี 2555-

6 ซึง่ดำาเนนิการโดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่พฒันาและปรบัปรงุการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ ใหเ้ปน็สากลและเพิม่ความมัน่ใจ

แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ ได้กำาหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ

งานตนเองของคณะกรรมการปีละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยและตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริษัทฯ โดยในปี 2556 กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ 

รายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อให้ทราบปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

- เพื่อให้การทำางานของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากได้ทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

- เพื่อช่วยในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ

โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

4.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ และรายบุคคล 

กำาหนดหัวข้อที่ใช้ในการประเมินสูงสุด 7 หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้

(ก) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (เฉพาะคณะกรรมการทั้งคณะ)

(ข) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(ค) การประชุมของคณะกรรมการ 

(ง) การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(จ) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 

(ฉ) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร 

(ช) ใบสรปุผลการประเมนิของคณะกรรมการ เพือ่ใหก้รรมการแตล่ะคนไดส้รปุในแตล่ะหวัขอ้วา่ม ีจดุแขง็ จดุอ่อน และการปรบัปรงุอยา่งไร

4.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

กำาหนดหัวข้อที่ใช้ในการประเมินสูงสุด 6 หัวข้อ  สรุปได้ดังนี้ 

(ก) โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย 

(ข) ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการชุดย่อย

(ค) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการชุดย่อย (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)

(ง) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

(จ) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

12
รายงานประจำ ปี 2556

AR_TH.indd   12 19/3/2557   0:33



(ฉ)  ใบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้สรุปในแต่ละหัวข้อว่ามี จุดแข็ง จุดอ่อน และการ

ปรับปรุงอย่างไร

4.3  สรุปการประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2556

(ก) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ ประจำาปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 94.0% หัวข้อที่ได้

รับการประเมินคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ (ค) การประชุมของคณะกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 97.1% 

(ข) สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล ประจำาปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 94.2% หัวข้อที่ได้รับการประเมิน

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ (ง) การทำาหน้าที่ของกรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 97.3%

(ค) การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งคณะ สรุปได้ดังนี้

• สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งคณะ ประจำาปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 96.4% หัวข้อที่ได้รับการ

ประเมินคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ (ก) โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเฉลี่ย 99.4% 

• สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ทั้งคณะ ประจำาปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 92.4% หัวข้อที่ได้รับการประเมิน

คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ (ค) การประชุมคณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้คะแนนเฉลี่ย 95.0% 

5. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำา มีการบริหารงานจัดการอย่างมืออาชีพ ให้ความสำาคัญกับการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากการประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

5.1 รางวัลระดับ 5 ดาว ( ) อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ (Excellent)” รางวัลระดับ Top Quartile ในกลุ่มตลาดที่มีมูลค่า

หลักทรัพย์ 3,000-9,999 ล้านบาท โดยได้รับคะแนน 95% ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน

5.2 ในงาน “SET Awards 2013” ได้รับรางวัล “ดีเยี่ยม” ประเภทบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate 

Governance Report Awards) 

5.3 การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้คะแนนอยู่ในช่วง 100 คะแนน (ดีเลิศ)  ของบริษัทจดทะเบียน ประจำาปี 2556  

โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) 

การดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถดำาเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการ  จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557

 ในนามคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 (นายธนิต ปุลิเวคินทร์)

 ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ
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