
รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ ี

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีประกอบดว้ยกรรมการอิสระ รวมจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายสมชาย ไตรรตัน

ภิรมย ์ประธานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ดร.จงรกั ระรวยทรง และนายพงษ์เทพ ถิฐาพนัธ ์กรรมการกาํกับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2564 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีไดม้ีการประชุมรวม 4 ครัง้ ตามแผนงานที่กาํหนด

ไว ้เพื่อดาํเนินงานตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของสาํนักงาน

คณะกรรมการกําก ับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย  ์ (ก.ล.ต.)  ข อ้ เสนอแนะจาก Corporate Governance 

Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และ ASEAN Corporate Governance 

Scorecard ตามหลกัสากลของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวม

ไปถึงการบริหารจดัการความยั่งยืน และการวางกรอบแนวทางเก่ียวกับการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนัของบริษัท โดย

สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี ้

1. ด้านการกาํกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์ข้อกาํหนด กฎระเบียบ รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่ดี 

1. กาํกับดูแล ทบทวน แกไ้ข และปรบัปรุงนโยบายและแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้

สอดคลอ้งกับหลกัปฏิบตัิในทัง้ 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน    

การคาํนึงถึงบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการ รวมทัง้มาตรการและแนวปฏิบตัิต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั ใหม้ีความทนัสมยัและ

สอดคลอ้งกับหลกัเกณฑส์ากล ตลอดจนสอดคลอ้งกับสถานการณแ์ละการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

2. กาํกับดูแลใหม้ีการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการ

ประช ุมและเสนอชื่อบ ุคคลเพื ่อพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบร ิษ ัทล ่วงหนา้ระหว ่างวนัที ่ 17 

พฤศจิกายน 2564 จนถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลกัเกณฑท์ี่ระบุไวบ้นเว็บไซตข์องบริษัท 

3. กาํกับดูแลและใหข้อ้เสนอแนะในการจัดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ปี 2564 ตัง้แต่ขัน้ตอนก่อนการประชุม 

ในวนัประช ุม และภายหลงัการประช ุม เพื ่อใหก้ารจ ัดประช ุมเป็นไปดว้ยความโปร ่งใส และมี

ประสิทธิภาพ 

4. กาํกับดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารจดัทาํและนาํส่งรายงานการถือครองหลกัทรพัยเ์พื่อใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑท์ี่กาํหนด รวมทัง้ใหม้ีการรายงานต่อคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสมํ่าเสมอเป็นราย

ไตรมาส 

5. กาํกับดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายใน (Inside Trading) ตัง้แต่ระดบักรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้ง 

ไปจนถึงระดบัผูป้ฏิบติังานของบริษัท โดยคาํนึงถึงความโปร่งใสเป็นหลกั 

6. เสนอใหมี้การจัดตัง้หน่วยงานกาํกับดูแลการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ต่อคณะกรรมการบริษัท 

2. ด้านการกาํกับดูแลการดาํเนินงานให้มีการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

1. กาํหนดและจดัทาํนโยบายต่าง ๆ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืน รวมไปถึงการให้

ความเห็นต่อนโยบายที่จดัทาํหรือพิจารณาทบทวนโดยคณะกรรมการคณะอื่น ๆ ที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิดา้นการกาํกับดูแลกิจการที่ดี  

2. กาํกับดูแลการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลกัการกาํกับ

ดูแลกิจการที่ดีโดยใหค้าํแนะนาํ และติดตามผลการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง ผ่านการนาํเสนอรายงาน 



รวมทัง้กาํหนดใหมี้การประเมินระดบัความเช่ือมั่นของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัท ตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูม้ีส่วนได้

เสียแต่ละกลุ่ม 

3. ติดตาม กาํกับ และใหค้าํแนะนาํการดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืนของบริษัท ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัมาตรฐานสากล รวมทัง้ทบทวนทุกองคป์ระกอบภายใตก้รอบการดาํเนินงานดา้นความยั่งยืนของ

บริษัท ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณส์งัคมโลกและความทา้ทายที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูการดาํเนินงานดา้นความยั่งยืนที่คาํนึงถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอย่างรอบดา้น 

โดยครอบคล ุมทั ง้ ในดา้นสิ ่งแวดลอ้ม สงัคม และการกาํก ับด ูแล (Environmental, Social and 

Governance: ESG) ผ่านแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี/ รายงาน ประจาํปี 2564 (แบบ 56-1 One 

Report) ในหวัขอ้รายงานความยั่งยืน 

3. ด้านการส่งเสริมการปฎิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 

1. พิจารณาเห็นชอบทบทวนนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 

และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยพิจารณาอา้งอิงตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

และขอ้เสนอแนะจาก Corporate Governance Assessment Report ของ IOD 

2. พิจารณาเห็นชอบทบทวนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชันและการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

ประสานงานเพื่อวางแผนจัดการใหค้วามรูต้่อผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีการประเมินความเส่ียงดา้นการทุจริต

คอรร์ปัชนัสาํหรบับุคลากรในบริษัท รวมไปถึงการติดตามผลการรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวเน่ือง 

3. พิจารณาการเปิดเผยรายงานการปฏิบตัิตามการกาํก ับดูแลกิจการที่ดีในแบบ 56-1 One Report 

เพื่อใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูมีเนือ้หาที่ครบถว้นสอดคลอ้งตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการที่ดี    

4. ด้านการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ 

1. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี และร่วมทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ

บริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร กฎบตัรเลขานุการบริษัท รวมทัง้ติดตามใหมี้การทบทวน กฎบตัร

ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ  

2. ปรบัปรุงกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นการประเมินตนเองของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

ประจาํปี 2564 ใหมี้ความทันสมัยและสอดคลอ้งกับสถานการณปั์จจุบนัตามหลกัเกณฑส์ากล รวมทัง้

ใหข้อ้เสนอแนะปรบัปรุงกระบวนการและหลกัเกณฑใ์นแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้แบบประเมินประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

3. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตร

มาส และผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีประจาํปี 2564 ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท รวมไปถึงการเปิดเผยในแบบ 56-1 One Report 

4. ติดตามดูแลใหม้ีการพัฒนากรรมการตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุน

ใหก้รรมการเขา้อบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และ

องคก์รอื่น ๆ ดว้ย 



การที่บริษัท ไดมุ้่งมั่นในการนาํหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การดาํเนินการในภาคปฏิบตัิ ทั่วทัง้องคก์ร

อย่างเป็นรูปธรรม ไดส้่งผลใหบ้ริษัท ไดร้บัผลประเมินโครงการสาํรวจการกาํกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

(Good Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ในปี 2564 ในระดบัดีเลิศที่ 97 คะแนน 

เปรียบเทียบกับผลประเมินที่ไดร้บัเม่ือปี 2563 ในระดบัดีเลิศที่ 95 คะแนน โดยบริษัท ไดร้บัการจัดอันดบัใหอ้ยู่ในกลุ่ม 

“ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 5  

บริษัทยงัไดร้บัผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในระดบัดีเลิศ 100 

คะแนนต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) แสดงใหเ้ห็นว่า บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผู้

ถือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียมาเป็นอันดบัตน้ ๆ ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ผลการประเมินเหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความ

มุ่งมั่นในการดาํเนินงานดา้นการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่มีการพัฒนาความกา้วหนา้เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี  ้บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญักับการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั ซึ่งบริษัทไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกของ

แนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) มา

ตัง้แต่ปี 2560 และไดร้บัการรบัรองการเป็นสมาชิก CAC ต่อเน่ืองเป็นสมยัที่ 2 ในปี 2563  

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่ดีตระหนกัดีว่า การกาํกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเรื ่องที่สาํคญัและเป็น

ประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทตลอดจนผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการที่

ดีจ ึงมีความมุ่งมั่นในการทาํหนา้ที่เพื ่อเสนอแนวทางปฏิบตัิ และใหค้าํแนะนาํดา้นการกําก ับดูแลกิจการที ่ดีต ่อ

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการดาํเนินงานของบริษัทใหม้ีการบริหารจดัการอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร ่งใส สามารถตรวจสอบได ้ เพื ่อจ ุดมุ ่งหมายที ่จะใหบ้ร ิษัทมีความ

เจริญกา้วหนา้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน  

 

      

  นายสมชาย ไตรรตันภิรมย ์

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

23 กมุภาพนัธ ์2565 


