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เรียน ท่านผ้ถอ ุ้น

ในป 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้ ย นายพยุง ักดิ ชาติ ุทธิผล ประธาน
กรรมการ นายอัฒฑ ุฒิ ิรัญบูรณะ และนาย ุพิชญ์ ุ กูล กรรมการ ได้ปฏิบัติ น้าที่และแ ดงค ามเ ็น ตามขอบเขต น้าที่
ทีก่�า นดไ ใ้นก บตัรคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและการพฒันาอย่างยัง่ยนื และทีไ่ด้รบัมอบ มายจากคณะกรรมการบริ ทัฯ  
โดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร มทั้ง ิ้น 5 ครั้ง ร มนัดพิเ  1 ครั้ง  
เพื่อทบท นมาตรการก�ากับดูแลกิจการของบริ ัทฯ ต่อเ ตุการณ์พิเ ของบริ ัทฯ รุป าระ �าคัญได้ดังนี้

การก�ากับดแลกิจการท่ดของบรษัท  

 • พิจารณาใ ้ค ามเ ็นชอบแผนการด�าเนินงานก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ัทฯ (Corporate Governance Roadmap)  
ป 256 2566 ใ ้ อดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ัทฯ โดยใ ้ข้อเ นอแนะเพื่อปรับปรุงรายละเอียดของแผนการด�าเนินงาน
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ัทฯ ใ ้ ามารถติดตามการปฏิบัติงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีใ ้เป็นไปตามแผนได้อย่างมี
ประ ิทธิภาพ

 • พจิารณาปรับปรงุคูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิใ ้ อดคล้องกับ ลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี �า รบั
บริ ัทจดทะเบียน ของ �านักงานคณะกรรมการก�ากับ ลักทรัพย์และตลาด ลักทรัพย์ (ก ล ต ) 

 • พจิารณาและใ ค้ ามเ น็ต่อการปรบัปรงุกระบ นการการรบัเรือ่งร้องเรยีน ( histleblower) ของบริ ทัฯ ใ ม้ปีระ ทิธภิาพ
มากขึ้น ประกอบด้ ยการปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน การปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงาน และการปรับปรุง
กระบ นการรับเรื่องร้องเรียน ตลอดจนผลักดันใ ้มีการ ื่อ ารเพื่อ ร้างค ามรู้ค ามเข้าใจ และการรับรู้ถึงกระบ นการ 
รับเรื่องร้องเรียน การคุ้มครองและการปกปิดชื่อผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อใ ้พนักงานมีค ามมั่นใจต่อระบบการรับเรื่อง 
ร้องเรียนมากขึ้น

 • พิจารณาและใ ้ข้อเ นอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดประชุม ามัญผู้ถือ ุ้นเป็นไปด้ ยค ามเรียบร้อย มีประ ิทธิภาพ  
ตาม ลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ในทุกขั้นตอน โดยบริ ัทฯ ได้รับการประเมิน 
การจัดประชุม ามัญผู้ถือ ุ้น ประจ�าป 2561 ซึ่งประเมินโดย มาคม ่งเ ริมผู้ลงทุนไทย ในระดับดีเลิ ด้ ยคะแนนเต็ม  
1  คะแนน 

 • พิจารณาและใ ้ข้อเ นอแนะเกี่ย กับการประเมินตนเองในการเข้าร่ มโครงการแน ร่ มปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านทุจริต (CAC) ร มถึงก�ากับดูแลใ ้มีการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน เพ่ือใ ้มั่นใจ ่า  
บริ ัทฯ เ ็นถึงค าม �าคัญของการต่อต้านทุจริตและร่ มมือกันเพื่อใ ้เกิดการต่อต้านการทุจริตใน งก ้าง 

 • พจิารณาและใ ข้้อเ นอแนะการประเมนิตนเองในการเข้าร่ มโครงการ �าร จการก�ากบัดแูลกจิการบริ ทัจดทะเบียน (CGR) 
ประจ�าป 2561 ตาม ลกัเกณฑ์ของ OECD เพือ่เ รมิ ร้างค ามเชือ่ม่ันใ ผู้ถื้อ ุน้ ต่อการก�ากับดแูลกจิการของบริ ทัฯ มากขึน้ 

การด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยน

 • พิจารณาแผนการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริ ัทฯ ประจ�าป 255 -2564 เพื่อใ ้ อดคล้องกับกลยุทธ ์
ของบริ ทัฯ โดยมข้ีอเ นอแนะใ บ้ริ ทัฯ ใ ค้ าม �าคญัด้านกระบ นการด�าเนนิงาน การค บคุมภายใน การประเมนิตนเอง
เพื่อร บร มข้อมูลก่อนเข้าร่ มโครงการต่างๆ และการพัฒนาโครงการภายในเพื่อ ร้างค ามเชื่อมั่นต่อ าธารณชน อีกทั้ง
เ นอแนะใ บ้ริ ทัฯ มกีารแต่งตัง้ Change Agent เป็นต้นแบบด้านการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพือ่ใช้เป็น ลกัการเริม่ต้นในการ
่งเ ริมค ามรู้และเป็นตั อย่างที่ดีต่อพนักงาน

 • ติดตามการรายงานผลการด�าเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเ นอแนะใ ้ฝายจัดการบรรจุเป้า มายของแผนการ
ด�าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนลงในดัชนี ัดผลขององค์กรประจ�าป เพื่อ ร้างค ามม่ันใจต่อการบรรลุเป้า มาย 
ในแต่ละป
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การป ิบัติตามก มายและข้อก�า นดท่เก่ยวข้อง

 • พิจารณาก�า นดแน ทางการรายงานการถือ ลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริ าร ตามแน ปฏิบัติของ �านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับ ลกัทรพัย์และตลาด ลกัทรพัย์ ร มถงึช่องทางและ ธีิการ ือ่ ารเพ่ือแจ้งเตือนใ ค้ณะกรรมการบริ ทัฯ 
ได้รับทราบถึงข้อมูล รือข่า ารที่ �าคัญ 

 • พิจารณาทบท นและปรับปรุง ลักเกณฑ์การใ ้ ิทธิแก่ผู้ถือ ุ้นในการเ นอระเบียบ าระการประชุม และเ นอชื่อบุคคล
เพือ่รบัพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริ ทัฯ เป็นการล่ ง น้า ก่อนการประชมุ ามญัผูถ้อื ุน้ ประจ�าป 2562 โดยมกี�า นด
ระยะเ ลา 3 เดือน ระ ่าง ันที่ 1 ตุลาคม ถึง ันที่ 31 ธัน าคม 2561 เพื่อ ่งเ ริม ิทธิและค ามเท่าเทียมกันของผู้ถือ ุ้น

การป ิบัติ น้าท่ และการประเมินผล

 • พิจารณาทบท นก บัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อใ ้มั่นใจ ่าก บัตรคณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังคงมีค ามเ มาะ มและ อดคล้องกับแน ทางการปฏิบัติที่ดี

 • การประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการก�ากับดแูลกิจการและการพัฒนาอย่างยัง่ยนื เพือ่ใ ม่ั้นใจ า่การปฏบิติั น้าที่
ของคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการและการพฒันาอย่างยัง่ยนืในป 2561 เป็นไปตามขอบเขต น้าทีท่ีไ่ด้ก�า นดไ ใ้นก บตัร

 • ก�า นดแผนการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่ ง น้าตลอดทั้งป เพื่อพิจารณา 
และรับทราบเรื่องต่างๆ และจัดประชุมเพิ่มเติมเร่งด่ นเมื่อเกิดเ ตุการณ์ �าคัญ 

คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบัติ น้าที่ด้ ยค ามรอบคอบ โปร่งใ  ตาม ลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประ ิทธิภาพในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ค ามรับผิดชอบต่อ ังคม  
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริ ัทฯ เพื่อ ร้างค ามมั่นใจต่อทั้งผู้ถือ ุ้น และผู้มี ่ นได้เ ียทุกฝาย อันจะ ่งผลถึงการ ร้าง
มูลค่าเพิ่มใ ้กับบริ ัทฯ ในระยะยา ต่อไป

ในนามคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(นายพยุง ักดิ ชาติ ุทธิผล)
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