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4.   พิจำรณำก ำหนดดัชนีวัดผลกำรปฏิบัติงำนและค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 ของกรรมกำรผู้จัดกำร  
- พิจารณาทบทวนการก าหนดเกณฑ์วัดและประเมินผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาด ารงต าแหน่งในรอบปีที่ผ่านมา ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
5.   กำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำที่

- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี

- ทบทวนและปรับปรุง Board’s Skills Matrix ให้มีความหลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจ สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- ทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์ และกระบวนการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการให้ทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานสากล

- ก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ ตลอดจนข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการใน
รายงานประจ าปี และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามเกณฑ์ CGR อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบโปร่งใส ตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี   เพื่อสร้างความมั่นใจต่อทั้งผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ตลอดจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  
อันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

(พล.อ.อ.ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์)
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ปี 2562 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
 

คณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล   ท้าหน้าที่
ประธานฯ  นายสุพิชญ์ สุวกูล และพลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ ซึ่งด้ารงต้าแหน่ง แทน นายอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ตั้งแต่วันที่               
11 กันยายน 2562  

ในปี 2562 คณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามภารกิจท่ีก้าหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยมีสาระส้าคัญสรุปได้ดังนี้ 
1. การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด้าเนินงานด้านการก้ากับดูแลกิจการที่ ดีของบริษัทฯ (Corporate 
Governance) ปี 2563 เพื่อเสริมสร้างการก้ากับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยได้ให้
ความส้าคัญต่อการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรภายในได้รับรู้และเข้าใจแนวทางการด้าเนินธุรกิจตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่
ดีมากข้ึน  

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงคู่มือการก้ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ  ให้สอดคล้องกับ
หลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดีส้าหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ของส้านักงาน ก.ล.ต.  และเห็นชอบให้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่
และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสื่อสารไปยังคู่ค้าและพันธมิตรทาง
ธุรกิจ 

- พิจารณาให้ความเห็นต่อการปรับปรุงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
- ติดตามและรับทราบการรายงานการดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็น

รายไตรมาส ได้แก่ ด้านลูกค้า  คู่ค้า  เจ้าหนี้  พนักงาน  ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2562 ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามหลักการก้ากับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับเกณฑ์ AGM Checklist ที่ประเมินโดยสมาคมส่งเสริม
ผู้ลงทุนไทย  

- พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการจัดท้าตารางประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุมภายในให้
ครอบคลุมประเด็นด้านการจัดหาวัตถุดิบ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)  

- ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดท้าแบบประเมินตนเองเพื่อเข้าร่วมโครงการส้ารวจการก้ากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) ตามหลักเกณฑ์ของ OECD และตลาดหลักทรัพย์ฯโดยในปี 2562 
บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินในระดับดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 
2. การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจ้าปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ ติดตามและทบทวนแนวโน้มการพัฒนาอย่างยั่งยืนท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  

- ติดตามผลการดา้เนินงานเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืนด้านการดูแลและพัฒนาชุมชน โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนชุมชนที่
อยู่ในพื้นที่การดูแลของบริษัทฯ   ตลอดจนเสนอแนะให้มีการส่งเสริมความรู้ให้กับประชากรในชุมชนไปพร้อมกับการพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู่ เพ่ือพัฒนาให้ชุมชนเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
 - ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส่งเสริมทักษะ และความสามารถของพนักงานให้มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงานประจ้า และให้ความส้าคัญกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของพนักงาน 
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3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดย

เสนอแนะให้เพิ่มการก้าหนดช่วงเวลาการรายงานฯ ให้เหมาะสม และแจ้งเตือนให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับทราบถึงช่วงเวลา
ที่ต้องรายงาน เพื่อให้รายงานได้อย่างครบถ้วน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายก้ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(Compliance Policy) และแผนการด้าเนินงาน โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ วางโครงสร้างหน่วยงาน และก้าหนดบทบาทหน้าที่
การปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
4. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล

- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่ งยืน เพื่อให้มั่นใจว่า
กฎบัตรดังกล่าว ยังคงมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี

- พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจ้าปี 2562 และรับทราบผลการประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วน

- เห็นชอบการก้าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประจ้าปี 2563
ตลอดจนทบทวนการก้าหนดระเบียบวาระที่จะเสนอเพื่อพิจารณาและเพื่อทราบต่างๆ 

คณะกรรมการก้ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายการ
ก้ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายก้ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งมั่นพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อให้การก้ากับดูแลบริษัทฯ และบริษัทใน
กลุ่มมีประสิทธิภาพมากข้ึน สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน 

ในนามคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล)
ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานประจําป 2562
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