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9. การก ากบัดแูลกิจการ 
 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการเชื่อมัน่และตระหนักถงึความส าคญัของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ซึง่ประกอบดว้ย 
การตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้แก่กจิการ    
อนัจะน าไปสู่การด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื การมรีะบบการบรหิารจดัการและการควบคุมภายในที่ด ีการมีกลไก
การควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจเพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได ้การเคารพในสทิธแิละ
ความเท่าเทยีมกนัของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วมและการสื่อสารกบัผู้ถือหุ้น การรกัษา
ความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู และการบรหิารกจิการทีค่ านึงถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ซึง่เป็น
ปัจจยัทีส่ าคญัในการเพิม่มลูค่าและผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในระยะยาวอย่างยัง่ยนื  

ทัง้นี้ เพื่อเพิม่ความเชื่อมัน่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มและพฒันาการที่ท าให้เกดิการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจของคณะกรรมการในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิัท ความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้เสยี โอกาสและความเสีย่งที่มผีลกระทบต่อการด าเนิน
กจิการ คณะกรรมการจะท าการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการอย่างสม ่าเสมอทุกปี โดยบริษัทได้
เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.bemplc.co.th เพื่อให้ผู ้ถ ือหุ ้น       
นักลงทุน และผู ้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มได้รบัทราบแนวทางปฏบิตั ิและการด าเนินธุรกจิของบรษิัทภายใต้
หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี นอกจากนี้ บรษิทัไดเ้ผยแพร่และสือ่สารไปยงัพนกังานของบรษิทั เพื่อใหร้บัทราบ
และยดึถอืปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอย่างเคร่งครดัดว้ย 

จากผลการด าเนินงานโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวข้างต้น เป็นผลให ้         
ในปี 2560 บรษิทัไดร้บัผลการประเมนิและไดร้บัรางวลัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ ดงันี้   

- ได้รบัการประเมนิคุณภาพในการจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ปี 2560 (AGM Checklist ปี 2560)          
97 คะแนน อยู่ในระดบั “ดีเยี่ยม”   

- ไดร้บัการประกาศรายชื่อจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ให้เป็น 1 ใน 65 บรษิัทจดทะเบยีนทีด่ าเนินธุรกจิอย่าง
ยัง่ยนืโดยค านึงถึงสิง่แวดล้อม สงัคม และบรหิารภายใต้หลกัธรรมาภบิาล (Environmental, Social and 
Governance หรอื ESG) หรอืหุน้ยัง่ยนื (Thailand Sustainability Investment) กลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีม่มีลูค่าหลกัทรพัยต์ามราคาตลาดสงูกว่า 100,000 ลา้นบาท   

- ไดร้บัการพจิารณาจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และวารสารการเงนิธนาคาร ใหร้บัรางวลัยอดเยีย่มประเภทรางวลั
ธุรกรรมทางการเงนิในตลาดทุน (Best Deal of the Year Award) ประจ าปี 2560 ในงาน “SET Award 
2017” จากการควบรวมกนัระหว่าง BECL และ BMCL 

- ได้รบัผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทจดทะเบยีนอยู่ในระดบั “ดมีาก” จากสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- ไดร้บัรางวลั Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะผูอ้อกหุน้กูภ้าคเอกชน     
ในปี 2559 ทีม่คีวามโดดเด่นดา้นการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ สอดคลอ้งต่อความต้องการของบรษิทั 
และของนักลงทุนในจงัหวะเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการมหีลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีซึ่งสร้างความ
เชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้กู ้และผูถ้อืหุน้ 
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ในปี 2560 คณะกรรมการไดก้ ากบัและควบคุมดแูลใหม้กีารพฒันาดา้นการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั ตลอดจน
ไดส้รุปกจิกรรมการก ากบัดูแลกจิการซึ่งไดด้ าเนินการมาตลอดปี 2560 ซึง่ครอบคลุมและเป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ดงันี้  

9.1.1 สิทธิและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตระหนักและให้ความส าคญัต่อสทิธขิ ัน้พื้นฐานของผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการสนับสนุนการ     
มสีว่นร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ อนัไดแ้ก่ การซื้อขายและการโอนหุน้ การไดร้บัส่วนแบ่งในผลก าไร
ของบรษิทั การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้อย่างเป็นอสิระและเท่าเทยีมกนั 
การร่วมตัดสินใจเรื่องส าคญัของบริษัท การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีและการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของ
บรษิทัอย่างรวดเรว็ ครบถว้น และเพยีงพอ ผ่านช่องทางทีเ่ขา้ถงึไดง้่าย โดยสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธิ
ของตนอย่างเตม็ทีผ่่านการประชุมผูถ้อืหุน้ และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธ ิดงันี้ 

1. การประชมุผูถ้ือหุ้น 

1.1 นโยบายการส่งเสริมการเข้ารว่มประชมุผูถื้อหุ้น  

บริษัทตระหนักและให้ความส าคัญถึงสิทธิและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น              
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกจิการไวช้ดัเจนว่า บรษิทัส่งเสรมิให้   
ผูถ้ือหุน้ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ถือหุน้ส่วนน้อย ผู้ถอืหุ้นทีเ่ป็นชาวต่างชาติ และผูถ้ือหุ้น
ประเภทสถาบนั ไดใ้ชส้ทิธขิองตนโดยไม่จ ากดัเฉพาะสทิธทิีก่ฎหมายก าหนดเท่านัน้ โดยบรษิทั
ไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ และส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธิ
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งบริษัทได้จัดท าเอกสารเผยแพร่             
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทุกคนสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจไดอ้ย่างชดัเจน   

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวกมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวก โดยจดัเตรยีม
หนงัสอืมอบฉนัทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเป็นผูก้ าหนดแนวทางการลงคะแนนของตนได ้และ
เสนอชื่อกรรมการอสิระจ านวน 1 คน และ/หรอืกรรมการตรวจสอบ กรณีมกีารท ารายการทีอ่าจ
เขา้ขา่ยมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อเป็นทางเลอืกส าหรบัการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ใน
การใช้สิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในแต่ละวาระ โดยจัดท าหนังสือ      
มอบฉนัทะทัง้ 3 รปูแบบตามทีก่ฎหมายก าหนด ดงันี้  

-  หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก เป็นแบบทัว่ไปทีง่่าย ไม่ซบัซอ้น (ใชไ้ดก้บัผูถ้อืหุน้ทุกกรณี) 

-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดและ
ชดัเจน 

-  หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

พรอ้มทัง้เปิดเผยหนังสอืมอบฉันทะทัง้ 3 รูปแบบบนเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เลอืกใช้
ตามที่เห็นเหมาะสม นอกจากนี้  บริษัทยังได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้น            
ทีม่อบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทนโดยไม่คดิค่าใชจ้่าย 
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1.2 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นศึกษาสารสนเทศของบริษทั 

บริษัทจดัท าหนังสอืเชิญประชุม ซึ่งมีรายละเอียดค าชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ     
วนั เวลา สถานที ่รวมถงึรายละเอยีดเกีย่วกบัเอกสารหรอืหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม 
โดยเอกสารจะจดัท าทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของผู้ถอืหุน้ที่เป็นชาวต่างชาต ิ
ทัง้นี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้า 30 วนั 
ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 ในวนัที่ 11 เมษายน 2560 บรษิัทไดเ้ผยแพร่
หนงัสอืเชญิประชุมบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่10 มนีาคม 2560 พรอ้มทัง้ส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมใหบ้รษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทั
เป็นผูจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า 21 วนัก่อนประชุม คอืวนัที ่20 มนีาคม 2560 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
มเีวลาพจิารณารายละเอยีดของแต่ละวาระ และด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามล าดบัระเบยีบ
วาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืเชญิประชุม โดยไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระ ซึง่ไม่ได้แจง้ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าในที่ประชุม ทัง้นี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศกึษาขอ้มูลประกอบการพจิารณา
ระเบยีบวาระต่างๆ 

1.3 การอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้ารว่มประชุมและออกเสียง 

บรษิัทอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธใินการเข้าร่วมประชุม และออกเสยีงอย่างเต็มที่   
โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขพิเศษในลักษณะที่จะเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของ         
ผูถ้อืหุน้ โดยไม่ก าหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ในช่วงวนัหยุดต่อเนื่องหรอืวนันกัขตัฤกษ์ ก าหนดเวลา
ประชุมไม่เช้าหรอืเยน็เกินไป และสถานที่ประชุมซึ่งเป็นบรเิวณที่มีการคมนาคมสะดวก เช่น 
ใกล้เคียงกบัสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน หรือใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน และมีสถานที่จอดรถเพียงพอ   
พรอ้มแนบแผนทีส่ถานทีป่ระชุมและการเดนิทาง โดยในปี 2560 บรษิทัไดม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้
จ านวน 2 ครัง้ คอืการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
และการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น.                 
ณ ห้องเพลนาร ีฮอลล์ 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริิกติิ ์เลขที่ 60 ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่      
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานทีท่ี่ผู้ถือหุ้นสามารถเดนิทางไดโ้ดยสะดวก โดยผู้ถือหุ้น
สามารถเดนิทางโดยใชร้ถไฟฟ้าและรถยนต ์

1.4 การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามเป็นการล่วงหน้า 

เพื่อเป็นการสื่อสารและสรา้งการมสี่วนร่วมกบัผู้ถอืหุ้น บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้สามารถ
เสนอระเบยีบวาระ หรอืส่งค าถาม หรอืขอ้คดิเหน็เป็นการล่วงหน้า โดยได้เปิดเผยหลกัเกณฑ์
และขัน้ตอนไว้บนเวบ็ไซต์ www.bemplc.co.th หรอืที่ E-mail address : companysecretary 
@bemplc.co.th โทรศพัท์ : 0 2641 4611 โทรสาร : 0 2641 4610 หรอืทางไปรษณียม์ายงั
ส านักกรรมการผู้จดัการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (สาขา 1)     
เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ซึ่งบรษิัทจะ
พจิารณาตอบค าถามผ่านทางช่องทางตามความเหมาะสม หรอืชีแ้จงเพิม่เตมิในทีป่ระชุมสามญั  
ผูถ้อืหุน้  

ส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 บรษิัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบยีบ
วาระหรอืสง่ค าถามเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเวบ็ไซต์ไดต้ัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยทัว่กนัผ่านทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  

http://www.bemplc.co.th/
http://www.becl.co.th/
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2) การด าเนินการในวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

บรษิทัไดอ้ านวยความสะดวกใหก้บัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม โดยจดัเจา้หน้าทีค่อยดแูลตอ้นรบัเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทัง้ก่อน -หลัง และในระหว่างการประชุม พร้อมทัง้จัดให้มีอาหารว่างส าหรับ 
ผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้บรษิทัไดน้ าสิง่อ านวยความสะดวกและวธิกีารต่างๆ มาใช ้ดงันี้ 

2.1 การน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุม  

บรษิัทใช้ระบบบาร์โค้ดและประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุมและการนับคะแนน ทัง้นี้เพื่อความถูกต้องแม่นย า และความสะดวกรวดเรว็ ซึง่สามารถ
แสดงผลการนบัคะแนนไดท้นัทแีบบ Online   

2.2 การเข้ารว่มประชุมผูถื้อหุ้นของกรรมการ 

คณะกรรมการได้ให้ความส าคญัในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตอบขอ้ซกัถามและรบัฟัง
ขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ โดยในปี 2560 บรษิทัไดจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้จ านวน 2 ครัง้ โดยการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่11 เมษายน 2560 มกีรรมการเขา้ร่วมในการ
ประชุมแต่ละครัง้ จ านวน 15 คน จากกรรมการทัง้สิน้ 16 คน (สดัส่วนของกรรมการที่เขา้ร่วม
ประชุมรอ้ยละ 93.75) ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จดัการ และคณะผู้บริหารของบริษัทได้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อตอบขอ้ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ของผูถ้อืหุน้  

2.3 หลกัเกณฑใ์นการลงมติ 

บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสยีง ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ในวาระการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ผ่านด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุม 
ส าหรบักรณีอื่นคะแนนเสยีงให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิัท กฎหมาย และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง 
และวาระเพื่อทราบไม่มกีารลงมต ิ 

2.4  การตรวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผูถ้ือหุ้น 

เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบั บรษิัทได้จดัใหม้ทีีป่รกึษากฎหมายและ
บุคคลทีเ่ป็นอสิระซึง่เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้อย่างน้อย 2 คนท าหน้าที่เป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบ
การนับคะแนน เพื่อความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และขอ้บงัคบั โดยประธานกรรมการ
บรษิทัในฐานะประธานทีป่ระชุมไดแ้นะน าผูต้รวจสอบการนบัคะแนนต่อทีป่ระชุมและจดัใหม้กีาร
บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัใชร้ะบบ
บาร์โค๊ดในการบนัทกึขอ้มูลเพื่อให้สามารถแสดงผลมติต่อทีป่ระชุมภายในเวลาที่รวดเรว็ และ    
จะแสดงผลทัง้เหน็ด้วย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี โดยบรษิัทเปิดเผยมตพิร้อมผล
คะแนนในแต่ละวาระต่อที่ประชุม และเผยแพร่มติดงักล่าวผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
รวมทัง้เผยแพร่มติและรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและ
สามารถตรวจสอบผลการลงมตไิดอ้ย่างรวดเรว็  
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2.5  แนวปฏิบติัในการใช้บตัรลงคะแนนเสียง  
1. จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ 

ผู้รับมอบฉันทะที่มีอ านาจลงคะแนนออกเสียงในแต่ละวาระ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ 
คอยอ านวยความสะดวกในการจดัเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงในห้องประชุม และเพื่อความ
โปร่งใส บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายและบุคคลที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 
ท าหน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบและเป็นพยานในการนบัคะแนน  

2. กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระไวอ้ย่างชดัเจนแลว้
ว่า เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง บรษิทัจะรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้า
ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนผู้ถือหุ้นท าหน้าที่สอบทาน 
ความถูกตอ้งในการนบัคะแนนเสยีงตามหนงัสอืมอบฉนัทะ   

3. เพื่อให้การด าเนินการประชุมในแต่ละวาระมีประสทิธิภาพและเกดิประโยชน์กบัผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยคณะกรรมการมเีวลาเพยีงพอทีจ่ะชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ ดงันัน้
บรษิทัจงึใชว้ธิเีกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะออก
เสยีงลงคะแนนไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

4. ส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการ
เป็นรายบุคคล บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผู้ถอืหุ้นทีม่าประชุมทุกรายเพื่อความ
โปร่งใส ในการนบัคะแนน และสามารถตรวจสอบไดภ้ายหลงั  

2.6  แนวปฏิบติัในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเหน็หรอืสอบถามข้อมูล  

ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุม ไดเ้ปิดโอกาสและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้น
ไดแ้สดงความเหน็และตัง้ค าถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งต่อทีป่ระชุม โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. แสดงความเหน็หรอืสอบถามเพิม่เติมเกี่ยวกบัวาระการประชุมในระหว่างการด าเนินการ

ประชุมภายหลงัจบการรายงานหรอืน าเสนอในแต่ละวาระการประชุม 
2. แสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม  

ภายหลงัจากทีป่ระชุมด าเนินการประชุมครบตามระเบยีบวาระแลว้ 

โดยบริษัทจดัเจ้าหน้าที่คอยดูแลอ านวยความสะดวกในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสยัต้องการส่ง
ค าถามใหก้รรมการ หรอืซกัถามกรรมการโดยตรงระหว่างประชุม 

3) การจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการเปิดเผยมติการประชุม  

1. บริษัทท าการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกเหนือจากการเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ผ่านระบบ SET Community Portal (SCP) 
ทัง้นี้ภายในวนัทีม่กีารประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้้ถอืหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบผลการลงมติ
ไดอ้ย่างรวดเรว็  

2. บรษิัทจดัท ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเน้นความถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งต้องประกอบด้วย
ขอ้มลู ดงัต่อไปนี้ 
 รายชื่อกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม 
 จ านวนผูถ้อืหุน้ / จ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม (ดว้ยตนเอง/มอบฉนัทะ) 
 ค าชีแ้จงโดยสรุปทีเ่ป็นสาระส าคญั เช่น ขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนน

ใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม  
 ชื่อผูถ้าม ค าถาม-ตอบ หรอืขอ้คดิเหน็โดยสรุป  
 มตทิีป่ระชุม โดยแยกเป็นคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง และบตัรเสยี 
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3. ภายหลงัการประชุมบรษิทัก าหนดใหจ้ดัท ารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั
และมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถตรวจสอบรายงานการ
ประชุมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จดัท าวีดิทศัน์บรรยากาศการประชุม      
ผูถ้อืหุน้เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัอกีดว้ย  

9.1.2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั
และเป็นธรรม ทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิและป้องกนัการใช ้หรอืการ
ได้รบัขอ้มูลภายในที่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อสาธารณะที่มลีกัษณะเป็นการหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น    
อนัเป็นการเอาเปรยีบและส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ผูถ้ือหุ้นโดยรวมซึ่งถือเป็นการกระท าอนัไม่เป็น
ธรรมในตลาดทุน คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในและการเปิดเผยขอ้มูล 
รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมในการท ารายการที่อาจเข้าข่ายมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ ดงันี้ 

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น  

คณะกรรมการดูแลให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมวาระ และความเห็นของคณะกรรมการ      
ในแต่ละวาระต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มูล และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัภายในวนัท าการถดัไป พรอ้มทัง้ดแูลใหบ้รษิทัจดัท าหนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มรายละเอยีดของ
แต่ละวาระการประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิ
โดยบรษิัทเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพร้อมรายละเอยีดของแต่ละวาระบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัเป็น
การล่วงหน้า 30 วนั ก่อนวนัประชุม พร้อมกนันี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้บรษิัทแจ้งกฎเกณฑ์และ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทราบเป็นการล่วงหน้า  

2) การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของบริษัท     
บรษิทัมนีโยบายเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายใชส้ทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั
ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้
รบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นใช้สทิธิ ์  
ไดล่้วงหน้า 3 เดอืนก่อนสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสม
ของการบรรจุหรอืไม่บรรจุระเบยีบวาระการประชุมตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ และส าหรบับุคคลทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ ฝ่ายบรหิารจะน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาน าเสนอคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  และได้เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลส าหรบัวาระแต่งตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้
สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 

3) การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

คณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในอย่างเป็นลายลกัษณ์
อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกคนถือปฏิบัต ิ        
โดยกรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่ต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิตภิาวะ ซึง่ถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทั และการจดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์    
ทุกครัง้ทีม่กีารซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยต่์อส านักงานงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนัท าการหลงัจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย์ ซึ่งบรษิัทมกีารแจ้งเตือน
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ และได้ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารมหีน้าที่รายงานการซื้อขาย
หลกัทรพัย ์หรอืถอืครองหลกัทรพัยต่์อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส นอกจากนี้กรรมการ
และผู้บริหารยังได้รบัทราบหน้าที่และความรบัผิดชอบตามที่ก าหนดรวมถึงบทก าหนดโทษตาม
กฎหมาย และบรษิัทได้ก าหนดห้ามผู้บรหิารที่ไดร้บัทราบขอ้มูลภายในกระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการ   
ขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

4) การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

4.1  การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จ ัดท ารายงานการมีส่วนได้เสีย  
โดยให้เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น และข้อมูล  
การถอืหุน้ในนิตบิุคคลอื่น กรณีทีถ่อืเกนิกว่ารอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 
ทัง้ของผู้รายงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้รายงาน ทัง้นี้  เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูล  
ในการพิจารณาอนุมตัิการเข้าท ารายการต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้อง 
โปร่งใส และเป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรกัษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ
ผู้บริหารพร้อมทัง้จัดส่งส าเนารายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีบ่รษิทัไดร้บัรายงาน  

รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร ประจ าปี 2560 
รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 

 ณ วนัที ่  
31 ธ.ค.2559 

การเปลีย่นแปลง 
ในปี 2560  

ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 
 จ านวน สดัส่วน (%) 
กรรมการ     
1. ดร. วรีพงษ์ รามางกรู - - - - 
2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 21,706,878 - 21,706,878 0.1420 
คู่สมรส 2,402,527 - 2,402,527 0.0157 

3. นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร 803,893 - 803,893 0.0053 
4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 2,102,527 - 2,102,527 0.0138 
5. พลเอกส าเภา ชศูร ี - - - - 
6. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  - - - - 
7. นางวลัลภา อสัสกุล - - - - 
8. นายสุพงศ ์ชยุตสาหกจิ - - - - 
9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ - - - - 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ุล - - - - 
11. นายวรีะพงศ ์ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ - - - - 
12. นายปณติ ตุลยว์ฒันจติ - - - - 
13. นายยุทธนา หยมิการุณ  - - - - 
14. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(1) - - - - 
15. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 3,599,141 - 3,599,141 0.0235 
16. นางพเยาว ์มรติตนะพร - - - - 
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รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร จ านวนหุน้สามญั 
 ณ วนัที ่  

31 ธ.ค.2559 
การเปลีย่นแปลง 

ในปี 2560  
ณ วนัที ่31 ธ.ค.2560 

 จ านวน สดัส่วน (%) 
ผูบ้รหิาร     
17. นายสงวน คุณาธนินัท ์ - - - - 
18. นางสุดฤทยั พรหมมาตร - - - - 
19. นายภาคภมู ิทววีทิยรศัมิ ์ - - - - 
20. นางสาวปาหนนั โตสุวรรณถาวร - - - - 
21. นายวทิรูย ์หทยัรตันา - - - - 
22. นายอลัวนิ จ ี -  - - - 

คู่สมรส 144,272 - 144,272 0.00094 
23. ดร.วเิทศ  เตชางาม (2) -  - - - 

หมายเหตุ  : (1) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ได้ร ับแต่ งตั ้ง ให้ด าร งต าแหน่ง กรรมการบริษัท  เมื่อวันที่  22 
พฤศจกิายน 2560 แทนนายด าเกงิ ปานข า ซึ่งลาออกจากต าแหน่ง 
เมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 

  (2) ดร.วเิทศ  เตชางาม ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้จดัการ เทคโนโลยแีละ
  ธุรกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์เมือ่วนัที ่1 ตุลาคม 2560 

4.2  การเข้ารว่มประชุมของกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการมนีโยบายหา้มกรรมการและผูบ้รหิารซึง่เป็นบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืมสี่วนไดเ้สยี
กบัวาระที่จะพิจารณาเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงในวาระนัน้ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้ง
กรรมการและผู้บรหิารซึง่ไม่ได้รบัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุม หรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ ทราบ
เป็นการล่วงหน้า ทัง้นี้การพจิารณาว่าบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและผูม้สี่วนไดเ้สยี คณะกรรมการจะ
พจิารณาจากรายงานการมสีว่นไดเ้สยีซึง่กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนมหีน้าทีจ่ดัท าและเปิดเผย
รายงานดังกล่าวต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบตามที่
คณะกรรมการมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยี 

5) การท ารายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

5.1 นโยบายการท ารายการระหว่างกนั / รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในกรณีที่บริษัทมีการท ารายการระหว่างกัน / รายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามนิยามของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดงันี้ 

1. บรษิทัจะปฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎระเบยีบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดในการ
เปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์นิที่
ส าคญัของบรษิัทหรอืบรษิัทย่อย และตามมาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ทัง้นี้ หากมรีายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต อาท ิการว่าจา้งใหก้ลุ่ม
ผูท้ีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท าการก่อสรา้ง บรหิารโครงการ บ ารุงรกัษา โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมดว้ยจะเป็นผูพ้จิารณาความจ าเป็น และความสมเหตุสมผลของ
การเขา้ท ารายการนัน้ๆ ซึ่งรวมถงึการก าหนดราคา และเงื่อนไขการท ารายการว่าเป็นไป
ตามลกัษณะธุรกจิปกต ิและพจิารณาเปรยีบเทยีบการก าหนดราคากบับุคคลภายนอกหรอื
ราคาตลาด โดยทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีจะไม่มสีว่นร่วมในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการ  



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-9 

2. บริษัทไม่มีนโยบายในการให้กู้ยืมหรือค ้าประกันเงินกู้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต.  

3. หากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ
พจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัจะจดัใหม้ผีูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชี
ของบรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น     
ตามแต่กรณี  

4. บรษิทัจะมกีารเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอื
สอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

5.2 หลกัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัหิลกัการในการที่บรษิทัจะเขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัทีม่เีงื่อนไขการค้า
โดยทัว่ไป ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพึงกระท า 
กบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพล  
ในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งในการท าธุรกรรม
ระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งดงัต่อไปนี้ 

1. การว่าจ้างบรษิัทหรอืนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัเพื่อท าการซ่อมแซม ปรบัปรุง
หรอืก่อสร้างเพิม่เติมทางพเิศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง หากบรษิัทหรอืนิติบุคคล ซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นผู้เสนอราคา และเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุด 
ต่อบรษิทั 

2. การว่าจ้างบรษิัท หรือนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อด าเนินการซ่อมแซมหรือ
จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์พรอ้มค่าแรง เพื่อบ ารุงรกัษาอาคารบรหิาร และศูนยซ์่อมบ ารุงในอนาคต 
ซึง่ธุรกรรมเหล่านัน้มเีงื่อนไขทางการคา้ และขอ้ตกลงอื่นไม่ต่างจากคู่คา้อื่น 

3. ธุรกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อยกบั รฟม. ดงันี้ 

(1) การให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานเกีย่วกบัการใหบ้รกิารระบบรถไฟฟ้าในวงเงนิไม่เกนิ 1 ลา้นบาทต่อปี 

(2)  การสนบัสนุนนโยบายของภาครฐั เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดนิทาง
โดยรถไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ก าหนดเป็นครัง้คราว โดยการให้ส่วนลดค่าโดยสาร หรือ 
ยกเว้นการจดัเกบ็ค่าโดยสารจากผู้ใช้บรกิาร ทัง้นี้ โดยมีเงื่อนไขว่า รฟม. จะชดเชย
รายไดใ้นวนัเวลาดงักล่าวตามหลกัเกณฑท์ีเ่หมาะสมและเป็นธรรม 

4.  การท าธุรกรรมในลกัษณะการรบัจา้งบรหิาร หรอืเป็นทีป่รกึษาใหก้บันิตบิุคคลซึง่เป็นบุคคล
ทีเ่กีย่วโยงกนั 

5. การเช่าพื้นที่อาคารส านักงานโดยบริษัทและบริษัทย่อยกับ บมจ.ช.การช่าง เป็นที่ตัง้
ส านกังานตามกฎหมาย 

6. การท าธุรกรรมอื่นซึ่งมีลกัษณะเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป 
ตามนิยามทีก่ าหนดโดยส านกังาน ก.ล.ต. หรอื ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-10 

5.3 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

1. กรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืรายการเกีย่วโยง
ในกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. หลีกเลี่ยงการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกับกรรมการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์กบับรษิัท ในกรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้ ให้มกีารน าเสนอรายการ  
ที่เกี่ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาให้ความเหน็ก่อนเสนอขออนุมตัิ 
ต่อคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการบรษิทั (แลว้แต่กรณี) ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านักงาน 
ก.ล.ต. ก าหนด 

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และจรรยาบรรณของบริษัท  
ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทเป็นที่เชื่อถือและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการ  
ถอืปฏบิตัขิองพนกังานทัว่ทัง้บรษิทั  

9.1.3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

บรษิทัมนีโยบายที่ชดัเจนในการให้ความส าคญัและค านึงถึงสทิธขิองผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็น    
ผูม้สีว่นไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน และผูบ้รหิารของบรษิทัและบรษิทัย่อย หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก 
ไดแ้ก่ ลกูคา้ ผูม้คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ผูใ้หกู้ ้คู่คา้ สงัคม และชุมชนทีบ่รษิทัตัง้อยู่ โรงเรยีนทีอ่ยู่บรเิวณ
ใกลเ้คยีง ภาครฐั รวมถงึคู่แขง่ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในกรณีทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีประสงคท์ีจ่ะตดิต่อ
หรือร้องเรียนสามารถติดต่อกรรมการโดยตรง หรือแจ้งข้อมูลผ่านเลขานุการบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ในนโยบายการก ากบัดูแลกิจการว่า  บรษิัทจะดูแลผู้มีส่วนได้เสยีตามสทิธิ 
ที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยี และก าหนด
มาตรการชดเชยกรณีผู้มสี่วนได้เสยีไดร้บัความเสยีหายจากการละเมดิสทิธ ิและมุ่งเน้นการด าเนินงาน  
โดยเคารพสทิธมินุษยชน โดยบรษิทัดแูลผูม้สีว่นไดเ้สยีมาอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ดงันี้  

1)  นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

1.1 กลุ่มลูกค้า : บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานและเชื่อถอืได้ รวมทัง้
ค านึงถึงสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มูลของลูกค้า การติดตาม
วดัผลความพงึพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงบรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์
และการสง่เสรมิการขาย โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้เพื่อเขา้ถงึระบบขนส่ง
มวลชนและเส้นทางที่ลดระยะเวลาในการเดินทางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ             
มโีครงการ/แผนงานอย่างต่อเนื่องในการปรบัปรุงบรกิารทางพเิศษและบรกิารการเดนิรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน         
ซึง่กฎเกณฑต่์างๆ ทีน่ ามายดึเป็นหลกัเกณฑใ์นการใหบ้รกิาร ดงันี้ 

1. ใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ ปลอดภยั และไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูใ้ชบ้รกิาร 

2. ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยความรวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และจดัให้มี
ช่องทางเพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัผูใ้ชบ้รกิาร กรณีมขีอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะเพื่อ
การปรบัปรุงบรกิาร 

3. ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการบรกิารทีถู่กตอ้ง และรวดเรว็ 
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4. เปิดโอกาสโดยการจดักจิกรรมพิเศษ เพื่อให้ผู้ใช้บรกิารเขา้เยี่ยมชมการด าเนินงาน และ 
การบริหารจัดการทางพิเศษและรถไฟฟ้าที่บริษัทได้รบัสมัปทาน รวมถึงมีการส่งเสริม 
การใชบ้รกิารและกจิกรรมทางการตลาดกบัลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 

1.2  กลุ่มผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ : บริษัทได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามสญัญากบั กทพ. และ รฟม.  
ในฐานะคู่สญัญาอย่างเคร่งครดั และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกบับริษัทด้วยหลัก  
ความเสมอภาคเท่าเทยีมไมเ่ลอืกปฏบิตั ิปฏบิตัติามเงื่อนไข กรอบกตกิา ธรรมเนียมปฏบิตัต่ิางๆ 
ระหว่างกนั และส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีด้วยไมตรีจติ ซึ่งได้ก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ชดัเจนไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนวิธีปฏิบัติงานตามระบบบริหารคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อด าเนินการร่วมกบั กทพ. และ รฟม. ในการให้บรกิารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสม ่าเสมอ โดยบริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน     
ทุกเดอืน เพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน ซึง่ผลการประเมนินัน้ พบว่า 
ทัง้ กทพ. และ รฟม. มคีวามพอใจในการปฏบิตังิานร่วมกบับรษิทัในระดบัดเียีย่ม 

นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมรว่มกนัระหว่างเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานของบรษิทั และของ 
กทพ. ทุกไตรมาส และประชุมรว่มกบั รฟม. ทุกเดอืน ซึง่นอกจากจะเพิม่ประสทิธภิาพ และสรา้ง
ความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารแลว้ยงัลดขอ้ขดัแยง้หรอืลดผลกระทบทีก่่อใหเ้กดิขอ้พพิาทต่างๆ  
จากการปฏบิตังิานร่วมกนัระหวา่งสองหน่วยงาน  

1.3 กลุ่มคู่ค้า / ผู้รบัเหมา : บรษิัทมีความประสงค์ให้การได้มาซึ่งสนิค้าและบรกิารเป็นไปอย่าง 
มมีาตรฐาน โดยยึดมัน่ที่จะพฒันาและรกัษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัคู่ค้า โดยมีวตัถุประสงค์
ชดัเจนในเรื่องของคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีคู่่ควรกบัมูลค่าเงนิ คุณภาพทางเทคนิค และ  
มคีวามเชื่อถอืซึง่กนัและกนั บรษิทัจงึไดจ้ดัใหม้กีระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่สมอภาคและมคีวาม
เป็นธรรมแก่คู่คา้ทุกระดบัและด าเนินการอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
ว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและเงื่อนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่เป็นธรรม ตามขอ้ก าหนดตามระบบ
บรหิารคุณภาพ ISO 9001 ซึง่มขีอ้ปฏบิตัดิงันี้ 

1. ก าหนดใหม้หีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลอืกคู่คา้ โดยมกีารคดักรองคู่คา้อย่างเคร่งครดั 
เพื่อใหม้กีารด าเนินกจิการอย่างเป็นธรรมและไม่เป็นการละเมดิสทิธมินุษยชน 

2. มกีารแขง่ขนับนฐานขอ้มลูทีไ่ดร้บัอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไม่มลีกัษณะทีเ่ป็นการเลอืก
ปฏบิตั ิหรอืกดีกนัไม่ใหคู้่คา้รายหนึ่งรายใดเขา้ร่วมแขง่ขนัทางธรุกจิ 

3. จดัท ารปูแบบสญัญา หรอืขอ้ตกลงทีเ่หมาะสม เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานเดยีวกนั 

4. จดัใหม้รีะบบการจดัการ ตดิตาม เฝ้าระวงั รวมถงึทบทวน เพื่อใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติาม
สญัญา หรือข้อตกลงอย่างครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่ป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง 

5. จ่ายค่าตอบแทนใหคู้่คา้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขการช าระทีไ่ดต้กลงกนั 

6. ไม่มีนโยบายให้กรรมการ และ/หรอืพนักงานรบัผลประโยชน์ใดๆ เป็นส่วนตัวหรอือาศยั
ความเป็นสว่นตวัจากคู่คา้ 

7. จดัใหม้กีารประเมนิคู่คา้เป็นประจ าทุกปี และแจง้ผลการประเมนิพรอ้มขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ 
คู่คา้ไดป้รบัปรุงคุณภาพสนิคา้และงานบรกิารอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดยีวกนักเ็ปิดโอกาสให้
คู่ค้าสามารถติดต่อผูบ้รหิารเพื่อแจ้งขอ้รอ้งเรยีนได้ กรณีที่พบว่าได้รบัการปฏบิตัอิย่างไม่
เป็นธรรม 
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8. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่ค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น  
การจ่ายสนิบนใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของคู่แขง่ 

9. ไม่กล่าวหาในทางรา้ยแก่คู่คา้โดยปราศจากขอ้มลูแห่งความจรงิ 

1.4 กลุ่มผู้ให้กู้ / ผู้ถือหุ้นกู้ : บรษิัทปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาสนิเชื่อ การค ้าประกนั การบรหิาร
เงินทุนอย่างเคร่งครัด ทัง้นี้  เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่สถาบันการเงิน ผู้สนับสนุนเงินทุน          
ตามโครงการของบรษิทั และไม่ปฏบิตัฝ่ิาฝืนเงื่อนไขทีต่กลงกนั โดยปฏบิตัแิละยดึถอืกฎเกณฑ์
ดงันี้ 
1. ปฏบิตัติามสญัญาสนิเชื่อเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีไม่สามารถปฏบิตัิ

ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ งต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณา  
หาแนวทางการแกไ้ข 

2. ปฏบิตัิต่อผู้ให้กู้ทุกรายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบั
ผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมทัง้สองฝ่าย 

3. จดัท ารายงานขอ้มลูทางการเงนิทีถู่กตอ้งและรกัษาความน่าเชื่อถอืใหก้บัผูใ้หกู้อ้ย่างถูกต้อง 
ครบถว้น ตรงเวลา และสม ่าเสมอ 

4. ละเวน้การให ้เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้ 
5. หากมขีอ้มูลว่ามกีารให้ เรยีก รบั ยอมจะรบั หรอืรบัจา้งผลประโยชน์ใดๆ ไม่สุจรติเกดิขึน้  

จะเปิดเผยรายละเอยีดต่อผูใ้หกู้ ้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยุตธิรรมและรวดเรว็ 

ส าหรบักลุ่มผูถ้อืหุน้กู ้: บรษิทัด าเนินการออกหุ้นกูต้ามขอ้ก าหนด กฎหมาย และประกาศต่างๆ 
ของ ก.ล.ต. และปฏบิตัติามนโยบาย วตัถุประสงค ์และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นอย่างเคร่งครดั 
และใหค้วามส าคญักบัการรบัผดิชอบในการปฏบิตัติามขอ้ผูกพนัตามขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละ
หน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กู ้และเงื่อนไขตามสญัญาทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างครบถว้น 

1.5 กลุ่มพนักงาน : บรษิทัตระหนกัดวี่าพนกังานเป็นทรพัยากรหลกัทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิ
และเป็นปัจจยัส าคญัหลกัต่อความส าเรจ็และเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยนื บรษิัทจงึไดก้ าหนดแนว
ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น      
การก าหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ทีเ่ป็นธรรม การจดัสวสัดกิารที่ไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสุขอนามยัและความปลอดภยัในการ
ท างานของพนกังาน การอบรมใหค้วามรู ้การพฒันาศกัยภาพและสง่เสรมิความกา้วหน้า รวมถงึ
เปิดโอกาสให้พนักงานมโีอกาสพฒันาทกัษะที่ส าคญัและจ าเป็นที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานหรอื
ดา้นอื่นๆ ดว้ย เป็นตน้ โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการมกีารตดิตาม ประเมนิผล
การปฏบิตัแิละทบทวนทุกปี   

1. แนวปฏบิตัต่ิอพนกังาน 
1) การก าหนดโครงสร้างและผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมแก่พนักงานตาม

ศกัยภาพการท างาน ดว้ยการน าระบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน (People 
Assessment) โดยเน้นการประเมนิศกัยภาพในการปฏบิตัิงานและวดัความสามารถ
เพื่อเป็นหลักในการพัฒนาทักษะ ขีดความสามารถ (Competency) ให้มีความ
เหมาะสมกบัต าแหน่งงานและการเติบโตของบรษิัท และมกีารวดัผลการปฏบิตังิานที่
ชดัเจนก าหนดเป็นดชันีชี้วดัผล (KPI) ในทุกกิจกรรมที่ส าคญัประกอบการพิจารณา
ประเมนิผลของพนกังาน   
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2) การสรา้งบรรยากาศการท างานแบบมสี่วนร่วม และการท างานเป็นทมีโดยเปิดโอกาส 
ใหพ้นกังานไดร้่วมแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานทีป่ฏบิตัอิย่างทัว่ถงึ 

3) การมุ่งมัน่ที่จะให้พนักงานมีความภาคภูมิใจและรู้สกึผูกพนัต่อองค์กร โดยการเปิด
โอกาสใหพ้นกังานมคีวามกา้วหน้าในอาชพี 

4) การให้ความเสมอภาค สุจริตใจ เที่ยงธรรมในการลงโทษ แต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึง 
การใหร้างวลับนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ  

5) การให้ความส าคญั และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบัได้พฒันาความรู้ความสามารถ 
โดยบรษิทัไดเ้ปิดโอกาสและสง่เสรมิใหพ้นกังานไดศ้กึษาอบรมหรอืศกึษาเพิม่เตมิ เพื่อ
เพิม่พูนทกัษะ (Skill) และความรูค้วามเชีย่วชาญ (Knowledge) ตลอดจนผลกัดนัการ
เสริมสร้างทัศนคติ (Attitude) โดยการฝึกอบรมจะเน้นการพัฒนาทักษะ ความรู ้
ความสามารถของพนักงาน ทัง้ในเรื่องของทกัษะความสามารถตามต าแหน่งงาน 
(Fucntional Skills) ทกัษะความสามารถหลกัที่พนักงานทุกคนต้องม ี(Core Skills) 
รวมทัง้ทกัษะภาวะผูน้ า (Leader Skills) โดยในปี 2560 บรษิทัไดจ้ดัใหพ้นักงานไดร้บั
การอบรมเฉลีย่ 45.97 ชัว่โมงอบรม / คน  

6) การให้ความส าคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติ การให้โอกาส 
ทีเ่ท่าเทยีมกนัในการจา้งงานของสตร ีผูพ้กิาร กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เยาวชน และผูส้งูอายุ  

7) การก ากับดูแลและติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ          
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั รวมถงึการใหค้ าแนะน าและดูแลพนักงานอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการกระท าผิดกฎหมาย โดยบริษัทก ากับดูแลและส่งเสริมให้
พนกังานใชส้นิคา้ถูกกฎหมาย และไม่ละเมดิลขิสทิธิห์รอืทรพัยส์นิทางปัญญา ตลอดจน
ส่งเสริมให้ใช้แนวทางการด าเนินงานและปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและ     
ไม่เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบ เพื่อผลประโยชน์และความส าเรจ็ของ
บรษิทั 

2. นโยบายความปลอดภยัและสขุอนามยั 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัดา้นความปลอดภยัและสขุอนามยัของสถานประกอบการ 
ดแูลใหพ้นกังานมคีุณภาพงานและคุณภาพชวีติทีป่ลอดภยัและถูกสุขอนามยัในการท างาน 
โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบาย ดงันี้ 
1) บรษิทัจดัใหม้มีาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็ และความเจบ็ป่วยเนื่องจากการ

ท างาน ดว้ยความร่วมมอือย่างจรงิจงัของพนักงานทุกคน รวมทัง้จะจ ากดั และจดัการ
ความเสีย่งต่อความปลอดภยั อนัเกดิจากการท างานตามขัน้ตอนการปฏบิตังิานปกติ 

2) บริษัทจัดให้มีมาตรการออกแบบเครื่องมือ อุปกรณ์ การจัดท าระเบียบปฏิบัติ          
การอบรมและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิต 
สขุอนามยั และทรพัยส์นิของพนกังาน รวมถงึสว่นรวมทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ 

การจดัใหม้สีภาพแวดลอ้ม และสขุอนามยัในสถานประกอบการ ใหม้คีวามปลอดภยัต่อชีวติ 
สุขอนามยั ตลอดจนทรพัย์สนิของพนักงานและบรษิทั นอกจากนี้ บรษิัทยงัค านึงถงึความ
ปลอดภยัและสขุอนามยัของผูใ้ชบ้รกิาร ดว้ยการจดัใหม้กีารอบรมใหก้บัทมีช่างเทคนิคและ
วศิวกร ตลอดจนพนักงานทีป่ฏบิตัิงานกูภ้ยัและจดัการจราจรบนทางพเิศษอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ส าหรบัธุรกจิรถไฟฟ้าไดม้ี
การอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการท างานใหก้บัพนกังานทุกคน มกีารด าเนินงานดา้น
ความปลอดภยั สอดคล้องกบักฎหมายและมาตรฐานความปลอดภยัในระดบัประเทศและ
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ระดบัสากล ไดแ้ก่ TIS 18001 : 2001 และ OHSAS 18001 : 2007 ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกั
เพื่อดูแลสวัสดิภาพในการปฏิบัติงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานในระบบรถไฟฟ้า  

โดยในปี 2560 บรษิัทมสีถิติการเกดิอุบตัิเหตุจากการท างานบนทางพเิศษจ านวน 1 ครัง้ 
โดยไม่มีพนักงานที่เสียชีวิตแต่อย่างใด และไม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน
เกีย่วกบัการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า     

1.6  กลุ่มห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทด าเนินธุรกิจต่อห่วงโซ่อุปทานตามมาตรฐานสากล ระบบ
บรหิารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 อย่างเคร่งครดั 
ดว้ยการใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและมกีารควบคุมตรวจสอบอย่างใกลช้ดิท าใหม้ัน่ใจไดว้่าห่วงโซ่
อุปทานของคู่ค้าที่ด าเนินธุรกจิกบับรษิัทด าเนินงานดว้ยการค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
เพื่อความยัง่ยนืในการท าธุรกจิร่วมกนั  

1.7 กลุ่มชุมชน : บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทที่มีต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะชุมชนทีอ่ยู่ใกลท้างพเิศษ ใกลร้ถไฟฟ้า หรอืใกลส้ านักงานที่บรษิทัตัง้อยู่ 
โดยการจดักจิกรรมพเิศษที่มลีกัษณะสร้างประโยชน์และสร้างฐานการเรยีนรู้ธุรกจิและชุมชน
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว 

2)  นโยบายในการต่อต้านการทุจริตและการคอรร์ปัชัน่  

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ และไดจ้ดัใหม้มีาตรการป้องกนัการ
ทุจริตทัง้ภายในและภายนอก โดยบริษัทได้ก าหนดแนวทางและขัน้ตอนการปฏิบัติ การติดตาม     
การเฝ้าระวงั แนวทางการทบทวน ประเมนิความเสีย่ง และการฝึกอบรมทีเ่หมาะสมและเป็นปัจจุบนั
อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัททุกคนไดย้ดึถือและปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครดั โดยบรษิทัได้ก าหนดเป็นนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยมแีนวทางปฏบิตัิ    
ทีส่ าคญั ดงันี้ 
1.  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัของบรษิทัควรปฏบิตังิานดว้ยความเป็นธรรม ซื่อสตัย์

สจุรติ และโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ และการปฏบิตังิานนัน้ต้องถูกต้อง
ตามกฎหมาย นโยบาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศ หรอืขัน้ตอนการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ปฏบิตัิต่อคู่ค้าอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรมด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และ
ปฏบิตัติามพนัธสญัญาต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษิทั 

3. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีารปลูกจติส านึกของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานให้ละเว้นการ
ทุจรติและตระหนกัถงึโทษภยัของการทุจรติคอรปัชัน่ 

4. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานไม่พงึรบั ยอมจะรบั หรอืใหก้ารเลีย้ง
รบัรอง ของขวญั และค่าใชจ้่ายอื่นใดทีเ่กนิความจ าเป็นและไม่เหมาะสมกบับุคคลทีท่ าธุรกจิกบั
บรษิทั 

5. บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการต่อตา้นการทุจรติ 

ทัง้นี้ บริษัทได้จดัให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่การติดตาม การเฝ้าระวงั แนวทางการ
ทบทวน ประเมนิความเสีย่ง และการฝึกอบรม เพื่อเป็นการป้องกนั/ป้องปราบไม่ให้เกดิการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 
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3)  นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

บรษิัทเคารพและยดึมัน่ในสทิธิความเป็นเจ้าของในทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น และจะน ามาใช้
ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาเท่านัน้ บริษัทจึง มีนโยบายห้าม 
การด าเนินการทีม่ลีกัษณะเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาทุกประเภท โดยมแีนวปฏบิตัดิงันี้ 
1. พนักงานทุกคน มหีน้าที่ปกป้องและรกัษาความลบัอนัเกีย่วกบัทรพัย์สนิทางปัญญาของบรษิัท

เพื่อมิให้ข้อมูลเหล่านัน้รัว่ไหล และต้องไม่น าทรพัย์สนิทางปัญญาประเภทต่างๆ ของบริษัท  
ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวัหรอืเพื่อบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญาต 

2. พนักงานทุกคนต้องเคารพและให้เกียรติต่อทรพัย์สนิทางปัญญาของผู้อื่น และไม่น าผลงาน 
อนัเป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่นไม่ว่าทัง้หมด หรอืบางส่วนของผลงานไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บั
อนุญาตจากเจา้ของผลงาน 

4)  นโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนุษยชน 

บริษัทก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลัก       
สทิธมินุษยชน หรอืศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์โดยไม่แบ่งแยกเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา สงัคม 
ทรพัยส์นิ ถิน่ก าเนิด ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืสถานะอื่นๆ รวมถงึตระหนักในสทิธหิน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของตนทีม่ต่ีอสงัคมและบุคคลอื่น โดยมแีนวทางในการปฏบิตัดิงันี้ 
1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และไม่สนับสนุนกิจการ 

ทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
2. บรษิัทปฏบิตัิต่อพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีม โดยไม่เลอืกปฏบิตัิในการจ้างงาน การจ่าย

ค่าตอบแทน การเข้ารบัการอบรม การเลื่อนต าแหน่ง การเลิกจ้างหรือการให้ออกจากงาน  
อนัเนื่องมาจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ สผีิว ศาสนา อายุ สถานภาพการสมรส ผู้มคีรรภ ์
ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืผูพ้กิาร เป็นตน้ 

3. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการท างาน ภายใต้กฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ประกาศ และค าสัง่ต่างๆ ของบรษิทั 

5)  นโยบายด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธรุกจิ โดยค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
มุ่งประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติและทุกกลุ่มเป็นส าคัญอย่างเหมาะสม เพื่อการ
เจรญิเตบิโตทางธุรกจิอย่างยัง่ยนืของบรษิทั ดงันี้   
1. การน าองค์กรด้วยแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน ผ่านการสื่อสารและการแลกเปลี่ยน  

วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best Practice) ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้หมดของบรษิทั 
2. ด าเนินการให้แนวคดิดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื เป็นหนึ่งเดยีวกบัทุกกระบวนการท างาน และ

กระบวนการตดัสนิใจของบรษิทั 
3. ส่งเสริมการฝึกอบรม การให้ความรู้ และการให้ค าแนะน าที่มุ่งเน้นวิธีปฏิบัติตามแนวทาง  

ดา้นการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
4. สนบัสนุนการด าเนินงาน และสรา้งความร่วมมอืในระดบัภูมภิาค เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

นโยบายฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และ  
เป็นสว่นหนึ่งในทุกกระบวนการท างาน เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี
ทุกภาคสว่นอย่างแทจ้รงิ 

ทัง้นี้ รายละเอยีดการด าเนินงานดา้นความรบัผดิชอบต่อสังคมและการพฒันาอย่างยัง่ยนืของบรษิทั 
ในปี 2560 ปรากฏในสว่นที ่2 ขอ้ 10. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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6)  นโยบายส่ิงแวดล้อม 

บรษิัทด าเนินธุรกจิให้บรกิาร โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ บรษิัทจงึมคีวาม
มุ่งมัน่ในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ดว้ยแนวทางการด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

1. ให้ความส าคญัในการป้องกนัและควบคุมมลพษิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และค านึงถึง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม   

2.  สรา้งจติส านึกแก่พนักงานและส่งเสรมิการใชพ้ลงังานทรพัยากรธรรมชาติอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ตลอดจนจดัใหม้กีารใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

3.  ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกีย่วขอ้ง 

4.  ทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงระบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง 

5.  เผยแพร่นโยบายสิง่แวดล้อมต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้มนีโยบายที่จะคดัเลอืก 
และสง่เสรมิการใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

นโยบายฉบบันี้ ถือเป็นความรบัผิดชอบของพนักงานและผู้รบัเหมาทุกคนที่จะน าไปปฏิบตัิอย่าง
จรงิจงัและสม ่าเสมอ   

7) นโยบายความปลอดภยัระบบสารสนเทศ 

บรษิทัไดต้ระหนักและค านึงถงึความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และภยัคุกคามอนัเกดิจาก
การใชง้านดงักล่าว ซึง่ปัจจุบนัเทคโนโลยไีดพ้ฒันาอย่างรวดเรว็และมาพรอ้มกบัภยัคุกคามทีน่บัวนัจะ
มคีวามส าคญัและรุนแรงต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บรษิทัจงึไดน้ ามาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013    
มาปรบัใชแ้ละไดก้ าหนดเป็นระเบยีบว่าดว้ยความปลอดภยัระบบสารสนเทศของบรษิทั ทัง้นี้ เพื่อให้
บรษิทัมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูและระบบสารสนเทศ 

8) นโยบายการส่งเสริมนวตักรรม 

เพื่อสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีส่ง่เสรมินวตักรรมเพื่อเพิม่คุณค่าใหแ้ก่กจิการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ อาท ิการสรา้งรูปแบบการใหบ้รกิารทีต่อบโจทยล์ูกคา้ หรอืการศกึษาวจิยัเพื่อ
พฒันากระบวนการท างาน หรอืการใหบ้รกิาร เป็นต้น โดยการด าเนินการทีผ่่านมาบรษิทัไดส้่งเสรมิ
หรือริเริ่มโครงการที่เกิดจากนวตักรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ได้แก่  โครงการ second antenna       
เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการระบบ Easy Pass กรณีไม้กัน้ทางบรเิวณด่านเกบ็เงิน      
ค่าผ่านทางไม่เปิด ทัง้ทีม่เีงนิส ารองในบญัชเีพยีงพอต่อการผ่านทาง โดยระบบดงักล่าวจะสัง่เปิดไม้
กัน้ทางโดยไม่ต้องรอใหเ้จา้หน้าทีส่ ัง่เปิด ท าใหส้ามารถอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ชท้างไดเ้รว็ขึน้  
ลดเวลาในการรอคอย และลดปรมิาณการจราจรบรเิวณหน้าด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทางรวมถงึมลภาวะ
ทางอากาศใหล้ดลงอกีดว้ย     

9)  กระบวนการและช่องทางการรบัข้อรอ้งเรียน  

9.1 การแจ้งข้อรอ้งเรียน 

บรษิัทจดัให้มชี่องทางที่ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรยีนในเรื่องที่อาจท าให้เกิด
ความเสยีหายต่อบรษิัท หรอืพบพฤติกรรมหรอืเหตุการณ์ใดๆ ทีอ่าจเป็นการฝ่าฝืนหรอืการไม่
ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ โดยสามารถรายงาน หรอืรอ้งเรยีนโดยตรงต่อประธาน
กรรมการตรวจสอบ หรอืกรรมการอสิระ หรอืตดิต่อผ่านเลขานุการบรษิทั  
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ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการอสิระ  
เลขานุการบรษิทั 

: บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
 เลขที ่238/7 ถ.อโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง  
 กรุงเทพฯ 10310 

โทรศพัท ์ : 0 2641 4611 
อเีมล ์ :  companysecretary@bemplc.co.th 

9.2 การด าเนินการเมื่อได้รบัข้อรอ้งเรียน 

1. การรวบรวมขอ้เทจ็จรงิ  

กรรมการอสิระจะแต่งตัง้มอบหมายคณะท างานใหด้ าเนินการรวบรวมเรื่องรอ้งเรยีน  

2. การประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มลู 

คณะท างานที่ไดร้บัการมอบหมายประมวลผล และกลัน่กรองขอ้มูล เพื่อพจิารณาขัน้ตอน 
และเสนอวธิกีารจดัการทีเ่หมาะสมในแต่ละเรื่อง  

3. มาตรการด าเนินการ 

คณะท างานทีไ่ด้รบัมอบหมายน าเสนอมาตรการด าเนินการระงบัการฝ่าฝืน หรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อบรรเทาความ
เสยีหายใหก้บัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ โดยค านึงถงึความเดอืดรอ้นเสยีหายโดยรวมทัง้หมด 

4. การรายงานผล 

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการอิสระ หรือเลขานุการบริษัทรายงานต่อ
คณะกรรมการเพื่อทราบและรายงานผลให้ผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นผู้ร้องเรียนทราบ         
หากผูร้อ้งเรยีนเปิดเผยตนเอง  

9.3 มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียนหรอืผูท่ี้ให้ความรว่มมือในการตรวจสอบ 

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบจะไดร้บัความคุม้ครองตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

1. ผูร้้องเรยีนหรอืผู้ที่ให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ สามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผย
ตนเองไดห้ากเหน็ว่าการเปิดเผยนัน้ จะท าใหเ้กดิความไม่ปลอดภยั หรอืเกดิความเสยีหายใดๆ  

2. กรณีเปิดเผยตนเองบรษิทัจะรายงานความคบืหน้าชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 

3. ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูท้ีใ่หค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ บรษิทัจะไม่เปิดเผยชื่อ-สกุล  
ทีอ่ยู่ ภาพ หรอืขอ้มลูอื่นใดทีส่ามารถระบุตวัผูแ้จง้ได ้ 

4. ผู้รับข้อร้องเรียนต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเ ป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จ าเป็น  
โดยค านึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือ  
ในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ แหล่งที่มาของขอ้มูล หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้หากเหน็ว่า
เป็นสิ่งที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย ให้ก าหนด
มาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสม 

5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ  
ทีม่คีวามเหมาะสม และเป็นธรรม 
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9.1.4  การรกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล    

1) คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิ โดยได้
ก าหนดนโยบายแนวทางรวมถงึระบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ ให้
มคีวามถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เท่าเทยีม ทนัเวลา ผ่านช่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูล
ที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้มีการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันทัง้องค์กรในการปฏิบัติตามนโยบาย
ดงักล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง ดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้
ทัง้นี้ เพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ าคญัและสามารถสะทอ้นการปฏบิตัหิรอืการด าเนินงานของบรษิทั
น าไปสูก่ารสรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

นอกจากนี้ ยงัสง่เสรมิและก ากบัดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท ารายงานและเปิดเยขอ้มลู มคีวามรู ้
ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและมจี านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว
หมายรวมถงึผูบ้รหิารสงูสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั 
และนกัลงทุนสมัพนัธ ์โดยกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูม้อี านาจในการอนุมตัเิพื่อเปิดเผยขอ้มูล พรอ้มทัง้ดูแล
ใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา โปร่งใส ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผ่าน
ช่องทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดเ้ท่าเทยีมกนั  

2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์(Investor Relations) เพื่อเป็นตวัแทนบรษิทัและท าหน้าที่ใน
การสื่อสารขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูถ้ือหุน้ และผูม้สี่วนได้เสยีอื่น เช่น ผู้ถอืหุน้กู้ ผู้ลงทุน นักวเิคราะห์
หลักทรัพย์ สื่อมวลชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา       
โดยบรษิทัเป็นสมาชกิชมรมนกัลงทุนสมัพนัธแ์ห่งประเทศไทย (Thai IR Club) สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  
ทัง้นี้ผูส้นใจลงทุนสามารถตดิต่อสอบถามขอ้มูลไดท้ีแ่ผนกนักลงทุนสมัพนัธ ์หมายเลขโทรศพัท ์0 2641 4611 
หากผู้ลงทุนที่ไม่สะดวกเดนิทางมายงัที่ท าการบรษิัท เลขที่ 238/7 ถนนอโศก-ดนิแดง แขวงบางกะปิ    
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สามารถติดต่อนัดหมายเพื่อท าการประชุมผ่านทางโทรศัพท ์
(Conference Call) หรอืสมคัรสมาชกิเพื่อรบัข่าวสารเป็น Mailing list ผ่านทางเวบ็ไซต์ หรอืฝากค าถาม 
หรอื email ที ่ir@bemplc.co.th ไดเ้ช่นกนั  

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มลูตามหน้าทีภ่ายใตแ้นวปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดของกฎหมายแลว้ บรษิทัยงัมี
นโยบายหมุนเวยีนผูบ้รหิารระดบัสงูในการมสีว่นร่วมเพื่อใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถามต่อผูล้งทุนรวมถงึได้
รบัทราบความคดิเหน็และตระหนกัถงึความตอ้งการของผูล้งทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศดว้ยตนเอง 
ทัง้ในระดบักรรมการผู้จดัการ รองกรรมการผู้จดัการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ และเลขานุการบริษัท      
ทุกคนไดร้่วมกจิกรรมนกัลงทุนสมัพนัธม์าโดยตลอด  

3)  บรษิทัไดก้ าหนดระดบัการรบัรูข้อ้มลูของผูบ้รหิารในแต่ละระดบัชัน้อย่างชดัเจน ตลอดจนความสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูลส าหรบัเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยสื่อสาร และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของข้อมูล
ส าหรบัผู้ลงทุน หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกบรษิัท พร้อมทัง้ตดิต่อประสานงานกบัผู้ลงทุน 
รวบรวมขอ้คดิเหน็ของผูล้งทุนต่างๆ และสือ่สารต่อผูบ้รหิารระดบัสูงจนถงึระดบัพนกังานทุกคน ดงันี้ 

3.1 การสือ่สารภายในองคก์ร 

แมค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูท้ีร่บัรูข้อ้มลูของบรษิทัทัง้หมด แต่ไดก้ าหนดใหก้รรมการ
ผูจ้ดัการเป็นผูม้อี านาจในการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ รายงานต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูต่อขอ้ซกัถามต่างๆ ผ่านสือ่สาธารณะเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั 

การเกบ็รกัษาขอ้มูลที่ยงัไม่ได้เปิดเผยถือเป็นหน้าที่ส าคญัของคณะกรรมการ ผู้บริหาร  ที่ปรกึษา
บริษัท และพนักงานที่ได้รบัทราบข้อมูล ต้องรกัษาข้อมูลเป็นความลบั โดยบรษิัทได้ก าหนดเป็น

mailto:ir@becl.co.th


 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-19 

ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของบริษัทห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลับของบริษัท                
แก่บุคคลภายนอกหรอืใช้ต าแหน่งหน้าที่ในบรษิัทแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่น  
โดยมิชอบ หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดทางวินัยซึ่งมีโทษคือ การเลิกจ้าง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เคยมี
เหตุการณ์เกีย่วกบัการน าเสนอขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ื่น  

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยน าระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศมาใช้ควบคุม เช่น ระบบการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท       
โดยก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความ
รบัผดิชอบเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กดิการใชข้อ้มูลภายในของบรษิทัในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
ผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน เพื่อป้องกนัมิให้เกดิกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ื่น  

ส าหรบัการเปิดเผยขอ้มลูต่อพนกังาน บรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อพนกังานเทยีบเท่าการเปิดเผยขอ้มลู
ต่อสาธารณชน โดยยดึหลกัความถูกต้อง สม ่าเสมอและเวลาในการเปิดเผยขอ้มูล แผนกนักลงทุน
สมัพนัธ์ได้มีการจดัท ารายงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ( IR Report) รวบรวมสรุปประเด็นค าถามและ
ความเหน็ของผูล้งทุนทีม่ต่ีอการด าเนินธุรกจิของบรษิทัเพื่อรายงานสรุป เสนอต่อผูบ้รหิารเป็นประจ า
ทุกเดอืน เพื่อเป็นช่องทางการน าเสนอขอ้แนะน าที่ดหีรอืผลตอบรบัจากผู้ลงทุนต่อผู้บรหิารเพื่อมา
ปรบัปรุงการด าเนินงานต่อไป 

3.2  การสือ่สารภายนอก 

คณะกรรมการมนีโยบายให้บรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัตามนโยบายและเกณฑท์ี่ก าหนด โดย
เปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทั www.bemplc.co.th โดยปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ อาท ิรายงาน
ประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
ขอ้มูลบรษิัท นโยบายบรษิัทในด้านต่างๆ สถานะเงินกู้ ผลการด าเนินงาน อตัราส่วนทางการเงิน 
ราคาหลกัทรพัย ์ประวตักิารจ่ายเงนิปันผล ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ เช่น การด าเนินกจิกรรมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม และข่าวประชาสมัพนัธ์ โดยเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ดงักล่าว ส าหรบัผู้ลงทุน  และ      
ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งไดใ้ชป้ระกอบการตดัสนิใจลงทุน รวมถงึขอ้มูลการน าเสนอต่อผูล้งทุน (Presentation) 
เป็นรายเดอืนและมกีารปรบัปรุงขอ้มูลเป็นประจ า เพื่อใหผู้ล้งทุนตลอดจนผูส้นใจทีจ่ะลงทุนทุกท่าน
สามารถรบัทราบขอ้มูลใหม่อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอผ่านทางเวบ็ไซต์ อีกทัง้ได้มกีารเชื่อมโยง
ข้อมูลความเห็นและประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของบริษัทซึ่งจัดท าโดยนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ จากเว็บไซต์ www.settrade.com ซึ่งรวบรวมไว้เป็นบท
วเิคราะหข์องบรษิทั Analyst Consensus เพื่อประกอบการพจิารณาของผูล้งทุน  

ในการเปิดเผยรายงานทางการเงนินัน้ คณะกรรมการจดัใหม้รีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงนิ แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดปรากฏในหน้า 13-11 

การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เป็นอีกหน้าที่ส าคัญของ แผนก 
นักลงทุนสมัพนัธ ์เนื่องจากเป็นการใหข้อ้มูลของบรษิทัเผยแพร่ไปสู่ผู้ลงทุนในรูปแบบบทวเิคราะห์
เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสนิใจของผู้ลงทุน เจ้าหน้าทีน่ักลงทุนสมัพนัธ์ จงึเป็นผู้ให้ขอ้มูล และ
สร้างความเขา้ใจที่ถูกต้อง ตลอดจนความสมัพนัธ์อนัดต่ีอนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์  โดยอาจท าการ
ตรวจทานและชีแ้จงเพื่อใหม้กีารแกไ้ขบทวเิคราะหใ์หถ้กูตอ้งไดโ้ดยไมก่่อใหเ้กดิการชีน้ าหรอืบดิเบอืน

http://www.settrade.com/
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บทวเิคราะหข์องนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยไ์ด ้หรอืแกไ้ขเฉพาะขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิในอดตี หรอืทีไ่ด้
เผยแพร่สูส่าธารณชนแลว้ จงึไม่จดัเป็นการชีน้ าการลงทุน 

นอกเหนือจากการเปิดเผยขอ้มูลผ่านสื่อสาธารณะ บรษิทัจะเขา้ร่วมกจิกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็น
ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูล ท าให้สามารถพบปะและรบัฟังความคดิเหน็ของผู้ลงทุนได้โดยตรง
ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ต่ีอผูล้งทุนผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น Roadshow, Opportunity Day, 
Company Visit, Analyst meeting การร่วมออกบูธในงานต่างๆ เป็นต้น โดยมนีโยบายในการ
หมุนเวียนเจ้าหน้าที่ระดบัผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่นักลงทุนสมัพันธ์เพื่อสื่อสารชี้แจงข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจลงทุนไดด้ยีิง่ขึน้ 

ส าหรบัปี 2560 บริษัทมกีิจกรรม Company Visit Conference Call แถลงข่าว และการให้             
สื่อสมัภาษณ์ (Press Interview) ในส่วนของการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ บรษิัทเขา้ร่วม
กจิกรรม Roadshow ทีจ่ดัโดยสถาบนัต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 17 ครัง้ ดงันี้ 

ในประเทศ ต่างประเทศ 

- งาน “CLSA ASEAN Forum 2017”         
โดย CLSA Securities (Thailand) Ltd.    

- งานมหกรรมการเงนิ ครัง้ที ่17 (Money 
Expo 2017) ร่วมกบั บมจ.ช.การช่าง  

 บมจ.ททีดีบับลวิ และ บมจ.ซเีค พาวเวอร ์ 
- งาน Local Roadshow โดย Maybank Kim 

Eng Securities (Thailand) Plc.   
-  งาน “Asia Plus’s CEO Forum” โดย Asia 

Plus Securities Ltd.   
- งาน “Credit Suisse’s Infrastructure Day” 
โดย Credit Suisse Securities (Thailand) 
Ltd   

-  งาน “dbTISCO Thailand Transportation & 
Construction Corporate Day” โดย 
dbTISCO (Thailand) Ltd.   

-  งาน “Thailand Focus 2017 : Establishing 
the New Engine” โดย The Stock 
Exchange of Thailand, Bank of America 
Merrill Lynch และ Phatra Securities Plc.    

- งาน “CNS Corporate Access” โดย บล.
โนมรูะพฒันสนิ จ ากดั (มหาชน)   

 
 

- งาน Non deal Roadshow โดย DBS 
Vickers (Thailand) Securities Ltd.    
ประเทศสงิคโปร ์ 

- งาน “Maybank Invest ASEAN 2017 
Singapore” โดย Maybank Kim Eng 
Securities (Thailand) Plc. ประเทศสงิคโปร ์

- งาน “20th Asian Investment Conference” 
โดย Credit Suisse Securities (Thailand) Ltd.  
ฮ่องกง  

- งาน “Maybank Invest ASEAN 2017 
London” โดย Maybank Kim Eng  
Securities Plc. สหราชอาณาจกัร 

- งาน “SET Thailand Corportate Day in 
London 2017” โดย The Stock Exchange of 
Thailand และ Maybank Kim Eng Securities 
(Thailand) Plc. สหราชอาณาจกัร 

-  งาน “24th CLSA Investors’ Forum” โดย 
CLSA Securities (Thailand) Ltd. ฮ่องกง  

- งาน Non Deal Roadshow โดย DBS 
Vickers (Thailand) Securities Ltd. 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- งาน Non deal Roadshow โดย Maybank 
Kim Eng Securities (Thailand) Plc.   
ประเทศญีปุ่่ น 

- งาน “dbAccess Thailand SET Corporate 
Day” โดย The Stock Exchange of Thailand 
และ dbTISCO (Thailand) Ltd. ประเทศสงิคโปร ์
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ทัง้นี้ เพื่อชี้แจงผลการด าเนินงานตลอดจนความคืบหน้าของโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ผู้บริหารตอบข้อซักถามกับผู้ลงทุนและสื่อมวลชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมให้ได้รับทราบ         
โดยทัว่กนั ตลอดจนเพื่อให้ขอ้มูลทีส่ าคญัและจ าเป็นอย่างถูกต้องส าหรบัการตดัสนิใจการลงทุนต่อ
บุคคลทัว่ไปรวมถงึนกัลงทุนและนกัวเิคราะหส์ถาบนั 

บรษิัทไดจ้ดัให้มโีครงการผู้ถอืหุ้นสมัพนัธ ์เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ไดม้โีอกาสเขา้เยีย่มชมกจิการ
และพบปะคณะผูบ้รหิาร ทัง้ยงัไดจ้ดัท าสารศรรีชั (Newsletter) เพื่อเผยแพร่ขอ้มูลธุรกจิ และไดน้ าส่ง
ใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูถ้อืหุน้กูข้องบรษิทัทุกรายเป็นประจ า และบรษิทัยงัไดท้ าการส ารวจความคดิเหน็
และความตอ้งการของนกัวเิคราะหแ์ละผูล้งทุนทีม่ต่ีอคุณภาพของการสื่อสารและการด าเนินกจิกรรม
นกัลงทุนสมัพนัธใ์นปี 2560 (BEM IR SURVEY) เพื่อน ามาปรบัปรุงการท างาน พบว่า ผลส ารวจการ
ประเมนิความพงึพอใจของการใหบ้รกิารงานนกัลงทุนสมัพนัธอ์ยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 92.36   

4) เกณฑก์ารซ้ือขายหลกัทรพัยข์องผูใ้ช้ข้อมูลภายใน 

นอกเหนือจากการรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารตามขอ้ก าหนดของส านักงาน 
ก.ล.ต. แลว้ บรษิทัยงัใหค้วามส าคญัและป้องกนัมใิห้ผูบ้รหิารอื่น ตลอดจนพนักงานทีส่ามารถเขา้ถงึ หรอื
ได้รบัทราบข้อมูลส าคญัของบริษัทที่ยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจมผีลต่อความเคลื่อนไหวของ
ราคาหลกัทรพัย ์ใชข้อ้มลูดงักล่าวท าการซือ้ขายหลกัทรพัยเ์พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูอ้ื่นเอาเปรยีบผู้
ลงทุนทัว่ไป อาทิ ขอ้มูลการเพิม่ทุน ลดทุน ขอ้มูลการจ่ายเงนิปันผล ขอ้มูลผลประกอบการของบรษิัท 
ขอ้มูลการร่วมลงทุน เป็นต้น โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์หส้อดคล้องต่อ
เกณฑท์ี่ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ก าหนด และบุคคลผูรู้้ขอ้มูลภายในควรละเวน้การซื้อขายหลกัทรพัย์หรอืรอ
คอยจนกระทัง่ประชาชนไดร้บัขอ้มลูแลว้และมเีวลาประเมนิขอ้มลูนัน้ตามสมควร 

9.1.5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
คณะกรรมการตระหนักถงึความรบัผดิชอบและบทบาทในการก าหนดนโยบาย และก ากบัดูแลให้บรษิทัมกีาร
บรหิารจดัการที่ด ีซึ่งครอบคลุมถงึวตัถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินธุรกจิ กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
การจัดสรรทรัพยากรที่ส าคัญและเพียงพอเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
ตลอดจนตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงานใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายขอ้บงัคบั
ของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ อนัน าไปสูก่ารด าเนินงานและสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื  

คณะกรรมการไดด้ าเนินการตามแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนในดา้น
ต่างๆ ดงันี้ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

1.1 โครงสร้างคณะกรรมการ บรษิัทได้พจิารณาถึงขนาด องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการอสิระ ทกัษะ 
ประสบการณ์ การศกึษา ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ ทีเ่หมาะสม
และจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายที่บรษิัทได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย 
บุคคลผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนทัง้สิน้ 17 คน กล่าวคอื กรรมการที่เป็นผู้บรหิาร 5 คน กรรมการที่เป็น
อสิระ 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 6 คน ทัง้นี้ เพื่อให้มัน่ใจว่า คณะกรรมการโดยรวมมี
คุณสมบตัิที่เหมาะสม สามารถเข้าใจ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยีได้ รวมถึง
เพื่อให้คณะกรรมการสามารถด าเนินงานเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสนิใจอย่างอิสระ  และมี
กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักที่บริษัท
ด าเนินการอยู่เป็นกรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิาร 3 คน จาก 6 คน 
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1.2 คณะกรรมการมกีรรมการทีเ่ป็นอสิระจ านวน 6 คน สอดคลอ้งกบัสดัส่วนที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด 
ซึ่งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ โดยบริษัทได้ก าหนด
คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ให้เข้มกว่าข้อก าหนดขัน้ต ่ าของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

1.3 กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ 
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้  ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่ง  
1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบั
สว่น 1 ใน 3 

1.4 คณะกรรมการไม่มีนโยบายจ ากัดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการ
เน่ืองจากพจิารณาแลว้เหน็ว่ากรรมการทุกคนสามารถอุทศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

2. การท าหน้าท่ีของประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จ ัดการไม่ เ ป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ 
ในการก าหนดนโยบาย ก ากบัดูแลและการบรหิารงานประจ า โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดอ านาจหน้าที่
ของประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการอย่างชดัเจน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอสิระตาม
ความหมายของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝ่ายบรหิาร  

3. คณะกรรมการชุดย่อย 

บรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะเพื่อตดิตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานอย่างใกลช้ดิและ
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ ซึง่ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร 
โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดดงัมรีายละเอยีด
ตามทีป่รากฏในหน้า 9-33 ถงึ 9-36 

4.  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ก ากบัดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 
วสิยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณของบริษัท การจดัสรรทรพัยากรที่
ส าคญัและเพียงพอ ตลอดจนก ากบัดูแลและติดตามให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามแผน      
ทีก่ าหนดไว ้เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื อนัน ามาซึง่การประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม 
เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนได้เสยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม พฒันาหรอื
ลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม 

2) คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการ ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ
บรษิทัเพื่อยดึถอืปฏบิตั ิและจดัใหม้กีลไกทีเ่พยีงพอทีเ่อือ้ใหม้กีารปฏบิตัไิดจ้รงิ ตดิตามผลการปฏบิตั ิ
รวมทัง้ใหม้กีารทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

3) คณะกรรมการได้เห็นชอบให้มีการจัดท าจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ต่อบริษัท ผู้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และสงัคม เพื่อให้
บรษิัทสามารถสร้างและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองค์กรที่ยดึมัน่ในจริยธรรม รวมทัง้ให้มีการทบทวน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

4) คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที่จะท าให้มัน่ใจได้ว่า           
การด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบาย หรอื
แนวทางที่ไดก้ าหนดไว ้รวมทัง้มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั เช่น การลงทุน การท า
ธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ หรือการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของ
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ผลประโยชน์ ซึ่งกรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและงดออกเสยีงในวาระนัน้  เป็นต้น 
เป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 

5) ในด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการติดตามและรับทราบแผนการจัดการความเสี่ยง  
ของบรษิทัจากการรายงานของฝ่ายบรหิารในรายงานผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครัง้ และรบัทราบจากรายงานของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

6)   ตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการน าแผนกลยุทธไ์ปถ่ายทอดเป็นแผนด าเนินงาน (Operational Plan) รวมถงึ
ประเมนิผลการด าเนินงาน และก ากบัดูแลบรษิัทในกลุ่ม โดยก าหนดให้ฝ่ายบรหิารรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน ตลอดจนเรื่องทีส่าคญัอื่นๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

นอกจากนี้ บรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีารส ารวจการปฏบิตัติามจรรยาบรรณของบรษิทั ทัง้กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานทุกคนเป็นประจ าทุกปี พรอ้มใหม้กีารลงนามรบัรองเพื่อแสดงความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณของบรษิทั และการอบรมและทดสอบหลกัสตูรจรรยาบรรณทุกปีผ่าน e-learning ส าหรบั
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัแลว้ บรษิทัยงัสนบัสนุนใหผู้บ้รหิารทัง้ระดบัสงู และระดบักลาง เขา้รบัการ
อบรมหลกัสตูรเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนื่องทุกปี   

5. การประชุมคณะกรรมการ   

การประชุมคณะกรรมการของบรษิทั  
 การเขา้รว่มประชมุ / จ านวนครัง้ทีจ่ดัประชมุปี 2560 

ชื่อ-นามสกุล คณะกรรมการ
บรษิทั 

 

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บรรษทัภบิาลและ
บรหิารความเสีย่ง 

1. ดร. วรีพงษ์ รามางกูร 7/7     

2. นายปลวิ ตรวีศิวเวทย ์ 7/7 11/11  2/2  

3. นายวฑิรู เตชะทศันสุนทร 7/7  6/6 2/2  

4. พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร 5/7  5/6 1/2  

5. พลเอกส าเภา ชศูร ี 7/7  6/6  3/3 

6. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั   6/7  6/6   

7. นางวลัลภา อสัสกลุ 7/7    3/3 

8. นายสพุงศ ์ชยุตสาหกจิ 7/7 11/11  2/2  

9. ม.ล. ประสบชยั เกษมสนัต ์ 2/7     

10. นายพงษส์ฤษดิ ์ตนัตสิุวณิชยก์ุล 7/7 11/11   3/3 

11. นายวรีะพงศ ์ศภุเศรษฐศ์กัดิ ์ 7/7     

12. นายปณิต ตุลยว์ฒันจติ 6/7     

13. นายยุทธนา หยมิการณุ   6/7     

14. นายธรีพนัธ ์เตชะศรินุิกลู (1) 2/2     

15. นายด าเกงิ  ปานข า  (2) 3/5     

16. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ(3) 1/1     

17. ดร. สมบตั ิกจิจาลกัษณ์ 6/7 10/11   3/3 

18. นางพเยาว ์มรติตนะพร 7/7 10/11   3/3 

หมายเหตุ  : (1) นายธรีพนัธ ์ เตชะศรินุิกลู  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่7 เมษายน 2560 
  (2) นายด าเกงิ  ปานข า ลาออกจากต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 
  (3) นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการเมือ่วนัที ่22 พฤศจกิายน 2560 แทน

นายด าเกงิ ปานข า ซึง่ลาออกจากต าแหน่งเมือ่วนัที ่24 ตุลาคม 2560 
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1) การประชุมคณะกรรมการ 

บรษิัทได้แจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการพร้อมระเบยีบวาระหลกัประจ าปีให้กรรมการได้รบั
ทราบ เ ป็นการ ล่ว งห น้า  ซึ่ ง ช่ วย ให้กรรมการสามารถจัด เวลาและ เข้า ร่ วมประชุม ได ้  
ซึง่ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดไวใ้หป้ระชุมอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ และในการประชุมต้องมี
กรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบองค์ประชุม 
อย่างไรกต็าม ในปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุม 7 ครัง้  

ส านักกรรมการผู้จดัการจะส่งหนังสอืเชญิประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม ซึ่งมีการก าหนด
ชดัเจนก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั และมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วนัท าการก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาก่อนเข้าประชุม  

ระเบียบวาระการประชุมจะก าหนดขึ้นโดยการพิจารณาร่วมกนัระหว่างประธานกรรมการบริษัท 
และกรรมการผู้จดัการ รวมทัง้จะจดัให้มกีารประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่มี
ฝ่ายบริหารเข ้าร่วมประชุม 1 ครัง้ ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการได้ม ีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นโดยอิสระ และสามารถติดตามการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
โดยในการประชุมทุกครัง้ ประธานกรรมการจะท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ดูแลให้ม ีการ
พิจารณาในแต่ละวาระอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกท่านได้มีการแสดงความ
คิดเห ็นและอภิปรายร่วมกนั และผู ้บร ิหารระดบัส ูงจะเข ้าประชุมเพื่อชี ้แจงข ้อมูลในฐานะ
ผู้เกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงานโดยตรงจนเป็นที่พอใจก่อนการลงมติในแต่ละวาระ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการมนีโยบายห้ามกรรมการ และผู้บรหิารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัหรอืมี
ส่วนไดเ้สยีกบัวาระทีจ่ะพจิารณาเขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ โดยฝ่ายบรหิารจะแจง้ให้
กรรมการและผูบ้รหิารซึง่ไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรอืออกเสยีงในวาระนัน้ๆ ทราบเป็นการ
ล่วงหน้า ทัง้นี้ การพจิารณาว่าบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัและผูม้สีว่นไดเ้สยี คณะกรรมการจะพจิารณาจาก
รายงานการมีส่วนได้เสยี ซึ่งกรรมการและผู้บริหารทุกคนมีหน้าที่จ ัดท ารายงานดงักล่าว ตามที่
คณะกรรมการมนีโยบายใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยี เพื่อเปิดเผยขอ้มูล
ดงักล่าวต่อประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการจะจัดให้มีการติดตามดูแลการน านโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัต ิ 
โดยจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพจิารณาวาระส าคญัต่างๆ และจดัท ารายงานการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ดงันี้ 

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีก าหนดการประชุมอย่างสม ่ า เสมอเป็นประจ าอย่ างน้อย  
ทุกไตรมาส โดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่ร ับผิดชอบ
เกี่ยวกับบัญชีการเงิน เพื่อสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  รวมทัง้ประชุมร่วมกับ 
ผูต้รวจสอบบญัชเีพื่อสอบทานงบการเงนิประจ าปี และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืใน
กรณีทีฝ่่ายบรหิารจะมกีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการเกีย่วกบัการไดม้าจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรพัย์ ซึง่จะต้องพจิารณาความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์
สงูสดุของบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบจะมกีารเรยีกประชุมเพิม่เตมิ  
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ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิ้น 6 ครัง้ และได้มีการประชุมร่วมกับ 
ผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายบรหิาร 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานการปฏบิตัหิน้าที่
ต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และทุกปีจะรายงานสรุปการปฏบิตัหิน้าทีใ่นรอบปีทีผ่่านมา 
ผ่านรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนัน้ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาการเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัจ านวน 3 รายการ  

2.2 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะจดัการประชุมเพื่อสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสมเพื่อ
เสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทัแทนกรรมการที่พน้ต าแหน่งตามวาระและกรรมการที่ลาออก
ก่อนครบวาระ และพจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสประจ าปี เพื่อน าเสนอที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีพจิารณาอนุมตั ิและพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ ตาม
ผลประเมนิการปฏบิตังิานเพื่อน าเสนอคณะกรรมการพจิารณาอนุมตัิ ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจะมกีารทบทวนหลกัเกณฑ์การสรรหาและการพจิารณาค่าตอบแทน
กรรมการเป็นประจ าทุกปีเพื่อใหห้ลกัเกณฑม์คีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทและเพื่อให้หลกัเกณฑ์พิจารณาค่าตอบแทนอยู่ในระดบัมาตรฐานเดียวกับ
อุตสาหกรรมเดยีวกนัเพื่อทีจ่ะดแูลและรกัษากรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  

ทัง้นี้  บริษัทก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปี  

ในปี 2560 มกีารประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 2 ครัง้ เพื่อสรรหา
บุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง และ
พจิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2559 เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมัติ และพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

2.3 คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่งจะจดัการประชุมเพื่อตดิตามและประเมนิผล
การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี การปรบัปรุงแนวปฏบิตัใิหส้อดคล้องกบันโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการของบรษิัทจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาแผน
บรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึการดูแลตดิตามตรวจสอบและทบทวน
ความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม 

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้กีารทบทวนการปฏบิตัขิองบรษิทัตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการ ที่
ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560  

ในปี 2560 มกีารประชุมคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง จ านวน 3 ครัง้ เพื่อ
ตดิตามและทบทวนแนวปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกบัสทิธผิูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอ
ผูถ้ือหุ้นและผู้มสี่วนไดเ้สยี การเปิดเผยขอ้มูล และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในด้าน
การบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการไดพ้จิารณาการปฏบิตัติามแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี 
ทบทวนและติดตามแผนบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ โดยพบว่าบริษัทสามารถบริหาร
จดัการความเสีย่งใหเ้ป็นตามแผนทีก่ าหนดไว ้ไม่พบสิง่ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญั
ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และแผนบรหิารความเสีย่งประจ าปี 2561 มคีวามพอเพยีงและ
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมของธุรกจิในปัจจุบนั รวมทัง้มแีผนการด าเนินการและวธิกีารเพื่อ
บรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสม 
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2.4 คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั มกี าหนดการประชุม เพื่อช่วยในการใหค้ าแนะน า ค าปรกึษาแก่
ฝ่ายบริหาร และตรวจสอบการด าเนินงานตามนโยบาย และแผนงานของบริษัท รวมทัง้ เพื่อ
พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามอ านาจหน้าที ่ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั และพจิารณา
กลัน่กรองเรื่องทีจ่ะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ 

ในปี 2560 มกีารประชุมคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 11 ครัง้ เพื่อพจิารณากลัน่กรองวาระที่
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท พจิารณาอนุมตัิรายการที่วงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมทัง้
พจิารณาเงนิเดอืน และโบนสัส าหรบัพนกังาน 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self Assessment) ของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ รวมทัง้การประเมนิผลการปฏบิตัิ
ตามจรรยาบรรณของบรษิทั และคณะกรรมการได้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ
ทุกปี ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด ทัง้นี้คณะกรรมการยงัได้
ก าหนดใหม้กีารทบทวนหวัขอ้ประเมนิเพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบับทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย 

โดยในปี 2560 บรษิทัไดจ้ดัสง่แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ใหก้รรมการแต่ละคณะ ส าหรบัประเมนิผลการปฏบิตัขิองคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยรวม
ทัง้คณะ เพื่อน าผลประเมินเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ทัง้นี้
ความเหน็ของกรรมการสว่นใหญ่สรุปตามหวัขอ้ไดด้งันี้ 

1) โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย  :  โครงสรา้งและคุณสมบตัขิอง
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอยู่ในเกณฑ์ด ีมคีวามเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลาย
เพยีงพอ และท าหน้าทีโ่ดยรวมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอกีจ านวน 4 คณะ คอื คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร
ความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อท าหน้าที่ช่วยในการก ากบัดูแลกจิการ สรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม ไม่อยู่ภายใต้
อทิธพิลของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง รวมถงึค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแข่งขนัไดใ้นการรกัษากรรมการทีด่มีี
ความสามารถ ก าหนดนโยบาย และทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัท 
จรรยาบรรณธุรกจิ รวมถงึการบรหิารและจดัการความเสีย่ง ดแูลและใหค้ าแนะน าแก่ฝ่ายบรหิาร ทัง้นี้
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

2) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย   

- คณะกรรมการ : ไดใ้หค้วามส าคญัและใชเ้วลาอย่างเพยีงพอในการพจิารณาเรื่องส าคญัทีเ่กีย่วกบั
ทศิทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั การทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัพรอ้มทัง้
ดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายต่างๆ การพจิารณาทบทวนจรรยาบรรณบรษิทั และดูแลใหม้กีาร
ปฏบิตัติาม พรอ้มกนัน้ีคณะกรรมการไดม้กีารก าหนดนโยบายเพื่อดูแลไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ส าหรับรายการเกี่ยวโยงกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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คณะกรรมการได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไวโ้ดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรษิัท
เป็นส าคญั คณะกรรมการไดท้บทวนระบบควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอเพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่า 
มรีะบบภายในทีด่พีอมกีารบรหิารและจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม รวมถงึการตดิตามและดแูลการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการมอบหมาย   

- คณะกรรมการตรวจสอบ : มีการดูแลให้การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีที่
รบัรองโดยทัว่ไป การก ากบัดแูลงานตรวจสอบภายในเพื่อใหม้รีะบบการตรวจสอบทีเ่หมาะสมและมี
ประสทิธผิล การพจิารณาให้การท ารายการที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ไดด้ าเนินการตาม
กระบวนการทีก่ าหนดไวแ้ละเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั การก ากบัดแูลใหบ้รษิทัมกีารปฏบิตัติาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง การเสนอแต่งตัง้ 
ก าหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลผูส้อบบญัชอีย่างเหมาะสม 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน : มกีารก าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการให้
มคีวามเหมาะสม การพจิารณาสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเสนอแต่งตัง้เป็นกรรมการ
บรษิทั การก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการใหม้คีวามเหมาะสมและโปร่งใส 
การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อน าเสนอผูถ้อืหุน้ การประเมนิผล
การปฏบิตัิงานของกรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และการพจิารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการใหส้อดคลอ้งกบัผลการประเมนิ 

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง : มีการศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว 
แนวโน้มการปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการพฒันา และเสนอแนะนโยบายการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองบรษิทัรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ การตดิตามและประเมนิผลตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการที่ดขีองบรษิทั การพจิารณานโยบายและแผนงานเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง การดูแล
และทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัท กลยุทธ์ที่ใช้ในการบรหิารความเสีย่ง และ
ระบบป้องกนัของความเสีย่งทุกประเภท การรายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความ
เสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั 

- คณะกรรมการบริหาร : มีการให้แนวนโยบาย ก ากับดูแล ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาแก่         
กรรมการผู้จดัการ และฝ่ายบริหาร การก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ  และอ านาจการบรหิาร
ต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท การตรวจสอบ ติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานต่างๆ ของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การศกึษา
ความเป็นไปได้ส าหรบัโครงการใหม่ๆ การอนุมตัิเข้าท านิติกรรมมีความเหมาะสม การอนุมัต ิ
แต่งตัง้ และพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนผูบ้รหิารมคีวามเหมาะสม   

3) การประชุมคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อยอยู่ในเกณฑด์ ีโดยบรษิทัไดแ้จง้ก าหนดการประชุมพรอ้มระเบยีบวาระประจ าปีใหก้รรมการไดร้บั
ทราบล่วงหน้า ซึง่ช่วยใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลามาประชุมไดทุ้กครัง้ โดยจ านวนครัง้ของการ
ประชุมและระเบยีบวาระมคีวามเหมาะสม ช่วยใหค้ณะกรรมการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
และสามารถก ากบัดแูลใหบ้รษิทัด าเนินธุรกจิอย่างประสบความส าเรจ็ นอกจากนัน้กรรมการจะไดร้บั
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าและมเีวลาเพยีงพอในการศกึษาขอ้มูลเพื่อเตรยีมตวัเขา้ประชุม 
ซึ่งในเอกสารประกอบการประชุมจะมีข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ              
ซึ่งคณะกรรมการสามารถขอขอ้มูลที่จ าเป็นเพิม่เติมเพื่อประกอบการตดัสนิใจให้เป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทั อกีทัง้บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการเอือ้อ านวยใหเ้กดิการแสดงความคดิเหน็อย่าง
สร้างสรรค์ของกรรมการทุกคน และไม่ถูกครอบง าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งและกรรมการสามารถ
อภปิรายปัญหาส าคญัอย่างเตม็ทีใ่นทีป่ระชุม  
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4) การท าหน้าทีข่องกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย : การท าหน้าทีข่องกรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อยอยู่ในเกณฑด์ ีมกีารเตรยีมตวัและศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนการประชุมในแต่ละครัง้ และ
เขา้ประชุมอย่างสม ่าเสมอ อกีทัง้กรรมการไดแ้สดงความคดิเหน็อย่างเป็นอสิระ และมคีวามเป็นกลาง
ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ มอีสิระในการตดัสนิใจ ลงมต ิรวมถงึการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของบรษิัทและเขา้ใจว่าประเดน็ใดมคีวามส าคญัและใชเ้วลาในการพจิารณาประเดน็
นัน้ๆ อย่างเหมาะสม และยอมรบัความเหน็ทีแ่ตกต่างระหว่างกนัโดยไม่เกดิความขดัแยง้ 

5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร  :  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิารอยู่ในเกณฑด์ ีกรรมการสามารถหารอื
กบักรรมการผู้จดัการได้อย่างตรงไปตรงมาและมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัฝ่ายบรหิาร โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการสามารถขอค าแนะน าจากกรรมการไดเ้มือ่จ าเป็น ซึง่คณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงการ
ปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายบรหิาร อกีทัง้คณะกรรมการไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการพจิารณาแกไ้ขปัญหา
อย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏบิตัิหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และ
งบประมาณทีก่ าหนดไว ้

6)  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร : การพฒันาตนเองของกรรมการและการ
พฒันาผูบ้รหิารอยู่ในเกณฑด์ ีโดยกรรมการมคีวามเขา้ใจบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของการ
เป็นกรรมการมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัอย่างเพยีงพอ มคีวามใส่ใจหาขอ้มูลหรอื
ตดิตามขา่วทีส่ าคญัเกีย่วกบัภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม การเปลีย่นแปลงดา้นกฎระเบยีบต่างๆ 
และสภาพการแข่งขนั ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการ     
ทุกท่านไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ และเมื่อมกีรรมการใหม่ 
คณะกรรมการได้ดูแลให้ฝ่ายบรหิารจดัเอกสารหรอืจดับรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่
เขา้ใจธุรกจิ และการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการและคณะกรรมการ ไดม้กีารก าหนดแผนการสบืทอด
ต าแหน่ง เพื่อใหก้ารท าหน้าทีใ่นต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนื่อง   

7. การประเมินการปฏิบติัตามจรรยาบรรณบริษทั 

คณะกรรมการได้ก าหนดจรรยาบรรณบรษิัท เพื่อเป็นหลกัการและเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทั และแนวทางการปฏบิตัิงานของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน โดยกรรมการ  ผูบ้รหิาร 
และพนักงานจะประเมนิการปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิัทอย่างต่อเนื่องทุกปี ทัง้นี้ผลการประเมนิสรุป
โดยรวมกรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทัดงันี้ 

1. การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ : เขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณบรษิทั 

2. แนวทางในการประกอบธุรกจิ : ปฏบิตัิตามกฎหมายที่ใชก้บับรษิัทและธุรกจิการคา้อย่างเคร่งครดั  
ตามหลกัจรยิธรรมทีพ่งึปฏบิตั ิและปฏบิตัติามนโยบายบรษิทั  

3. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่น าข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น 
หลกีเลีย่งการกระท าทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ระหว่างผลประโยชน์สว่นตวัและผลประโยชน์ของบรษิทั
ไม่เขา้ไปมสีว่นร่วมหรอืเป็นผูถ้อืหุน้ในกจิการใดๆ ซึง่อาจมผีลประโยชน์หรอืขดัแยง้ทางธุรกจิต่อบรษิทั 

4. การใชข้อ้มลูภายในเพื่อซือ้ขายหลกัทรพัย ์: ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ
อนัสง่ผลกระทบต่อราคาหรอืการซือ้ขายของบรษิทัและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น : ปฏบิตัิงานที่ได้รบัมอบหมายให้ดทีี่สุดเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิม่ให้องค์กรมี
ศกัยภาพรองรบัการขยายตวั และต่อยอดทางธุรกจิไดอ้ย่างต่อเนื่อง และเพิม่มูลค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยาว 
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6. การปฏบิตัต่ิอคู่คา้และคู่สญัญาทางธุรกจิ : รกัษาความลบัของคู่ค้าและคู่สญัญา ในการด าเนินธุรกจิ
อย่างเป็นธรรม และอสิระ ไม่ด าเนินธุรกจิโดยมชิอบระหว่างคู่คา้และคู่สญัญา ไม่ตดิสนิบนหรอืจดัหา
สิง่ของใหผู้อ้ื่นโดยหวงัผลประโยชน์ทางธุรกจิ   

7. ความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงาน :  มีการก าหนดแนวและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษา
สภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและทรพัยส์นิอยู่เสมอ 

8. การปฏบิตัิต่อคู่แข่งขนัทางธุรกจิ : ปฏบิตัิตามนโยบายด าเนินธุรกจิอย่างเป็นธรรม ตามกติกาและ
กรอบแห่งกฎหมายการแขง่ขนัทางการคา้ 

9. หน้าทีต่่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มและภาครฐั : ใหค้วามร่วมมอืในการท าประโยชน์แก่ชุมชน สงัคม 
สิง่แวดลอ้มและภาครฐั ตามโอกาสและความพรอ้ม   

10. การพนัน การดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งเสพติด :  ไม่ท าการครอบครอง ซื้อ-ขาย หรือดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ยาเสพติด ในขณะอยู่ที่ท างาน หรือระหว่างท าธุรกิจของบริษัท ยกเว้นการจดัเลี้ยง
สงัสรรคโ์ดยบรษิทั และไม่ท าการเล่นหรอืเป็นผู้มสี่วนสนับสนุนใหม้กีารเล่นการพนันทุกประเภทใน
ระหว่างเวลาท างาน หรอืในพืน้ทีบ่รษิทั 

11. การเปิดเผยขอ้มูลและการรกัษาความลบั : ปฏบิตัติามนโยบายในการจดัการขอ้มูลในบรษิัทอย่างมี
ประสทิธภิาพ และเผยแพร่ขอ้มลูทีจ่ าเป็นและถูกตอ้งเหมาะสมต่อสงัคมตามแต่โอกาส และไม่เปิดเผย
ขอ้มูลของบริษัทที่ยงัมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือน าข้อมูลที่ได้รบัจาก
หน้าทีก่ารงาน ไปใชใ้นทางทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สว่นตน 

12. ทรพัยส์นิของบรษิทั : ก าหนดแนวปฏบิตัใินการดูแลรบัผดิชอบต่อทรพัยส์นิของบรษิทัมใิหส้ญูหาย 
เสยีหาย หรอืน าไปใชใ้นทางทีผ่ดิ   

13. ของก านัลและการเลีย้งรบัรอง : ก าหนดแนวปฏบิตัิเรื่องการให้ของก านัลและการเลี้ยงรบัรอง โดย
หลกีเลีย่งการรบัสิง่ของหรอืผลประโยชน์ใดๆ จากคู่คา้ คู่สญัญา หรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิทั เวน้แต่ในเทศกาลหรอืประเพณีนิยมโดยพงึพจิารณาว่าอยู่ในมลูค่าทีเ่หมาะสม 

14. ความปลอดภัยและสุขอนามัย : ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกบัความปลอดภัยและ
สุขอนามยัอย่างเคร่งครดั และให้ความร่วมมอือย่างจรงิจงัในการป้องกนัอุบตัเิหตุ การบาดเจบ็และ
ความเจบ็ป่วย   

15. การยกเว้นไม่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ : รบัทราบและปฏบิตัิตามจรรยาบรรณบรษิัท โดยไม่กระท า
การฝ่าฝืนอนัอาจจะท าใหไ้ดร้บัโทษทางกฎหมายและโทษทางวนิยัได้ 

8. การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการทุกคนยกเวน้กรรมการผูจ้ดัการจะท าการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ
ทุกปี ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนก าหนด และคณะกรรมการได้
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นที่เหมาะสมส าหรบักรรมการผู้จดัการ โดยพจิารณาเกณฑช์ี้วดัระดบัองค์กร (Corporate 
KPIs) เพื่อใชใ้นการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี เพื่อใหค้ณะกรรมการพจิารณาเหน็ชอบ  

9. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  
ค่าตอบแทนกรรมการ  :  บรษิทัก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ

ไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใสโดยสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคนที่เป็นประธาน หรอืสมาชกิของ
คณะกรรมการชุดย่อย ทัง้นี้  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณากลัน่กรอง ซึ่งค่าตอบแทนอยู่ในระดบั
เดียวกบัอุตสาหกรรมเดียวกนัและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรกัษา
กรรมการทีม่คีุณสมบตัทิีต่อ้งการ  
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ค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ  : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
ค่าตอบแทนของกรรมการผู ้จดัการ ให ้สอดคล้องกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทตามเกณฑ์ชี้วดัระดบัองค์กร (Corporate 
KPIs) และผลการปฏบิตัิงานของกรรมการผู้จดัการเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการพจิารณาในแต่ละปี 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร  : ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไม่รวมกรรมการผูจ้ดัการเป็นไปตามหลกัการ 
และนโยบายทีค่ณะกรรมการบรหิารก าหนด ซึง่เชื่อมโยงกบัผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท และผลประเมนิการปฏบิตัิงานของผูบ้รหิาร
แต่ละคน   

จ านวนค่าตอบแทนในปี 2560 ปรากฏในหวัขอ้ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารหน้า 8-7 ถงึ 8-8 

10. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

1)  การอบรมส าหรบักรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายในการส่ง เสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและ  
การให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติงาน  
อย่างต่อเนื่อง ทัง้หลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกบริษัท โดยคณะกรรมการทุกท่าน 
ตอ้งไดร้บัการฝึกอบรม เพื่อใหเ้ขา้ใจการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการ  

โดยคณะกรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัใหค้วามส าคญัในการเขา้ร่วมอบรมหรอืสมัมนาใน
หลกัสตูรต่างๆ หรอืพฒันาความรู้ความสามารถ โดยกรรมการบรษิัทได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกบั
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ไดแ้ก่ หลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร Board Performance 
Evaluation หลกัสูตร The Role of Chairman (RCP) หลกัสตูร Audit Committee Program 
หลกัสตูร Role of Compensation Committee (RCC)  

ทัง้นี้ ในปี 2560 มกีรรมการบรษิัทจ านวน 1 คน คอื ดร.อรรณพ  ตนัละมัย ไดเ้ขา้รบัการอบรม
หลกัสตูร The Audit Committee’ s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight 

2)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการก าหนดแนวปฏิบตัิให้บริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ใหม่ 
โดยบริษัทจัดเอกสารหรือจัดบรรยายสรุป (Briefing) เพื่อให้กรรมการใหม่เข้าใจธุรกิจ และ 
การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการและคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการ
ผูจ้ดัการ เลขานุการบรษิทั และส านักกรรมการผู้จดัการมหีน้าทีใ่นการปฐมนิเทศกรรมการที่ได้รบั
การแต่งตัง้ใหม่ โดยจดัใหม้กีารประชุมร่วมกนักบักรรมการ และ/หรอืผูบ้รหิาร และ/หรอืเจา้หน้าทีท่ี่
เกี่ยวขอ้งเพื่อชีแ้จงและตอบขอ้ซกัถาม ในปี 2560 มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ 1 คน ซึง่บรษิทัได้
ด าเนินการตามแนวปฏบิตั ิโดยบรรยายสรุปขอ้มูลบรษิัท พร้อมทัง้จดัเตรยีมเอกสารขอ้มูลสรุปให้
กรรมการใหม่ไดร้บัทราบ เช่น ขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั คู่มอืกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน หลกัการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัท อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการทัง้ปี พรอ้มกนัน้ีบรษิทัจดัใหก้รรมการไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
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11. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

คณะกรรมการไดก้ าหนดใหม้กีารจดัท าและรายงานเกีย่วกบัแผนการทดแทนต าแหน่งงาน (Succession 
Plan) ส าหรบัต าแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บรหิารระดบัสูง และต าแหน่งงานในสายงานหลกั โดย
พจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน ศกัยภาพและความพรอ้มของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัใหม้ี
การเตรยีมความพรอ้มส าหรบับุคคลทีเ่ป็น Successor ในการพฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะที่
จ าเป็นตามต าแหน่งงาน เพื่อสบืทอดงานในกรณีที่กรรมการผูจ้ดัการหรอืผู้บรหิารในต าแหน่งส าคญัไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

บรษิทัไดก้ าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่งผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะผูบ้รหิารและต าแหน่งใน
สายงานหลกั ซึง่เน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองคก์ร โดยแต่ละปีจะก าหนดใหม้กีารพจิารณาเลื่อน
ต าแหน่งตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อพฒันาบุคลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานทีด่แีละมศีกัยภาพไดเ้ตบิโตใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้นตามล าดบัขัน้ของพนักงานทัง้ผู้บริหารระดบักลางและพนักงาน  โดยคณะกรรมการ
พิจารณาประกอบด้วย กรรมการผู้จ ัดการ และผู้บริหารระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป หรือผู้บริหาร
ระดบักลางเป็นผูพ้จิารณาตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ในส่วนของการด าเนินกลยุทธแ์ละการ
วางแผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ของผูบ้รหิารระดบัสงูทีอ่าจจะมกีารเปลีย่นแปลง หรอื
หมดวาระการด ารงต าแหน่งหรอืเกษียณอายุ ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็น 
ผู้ทบทวนหลักการ ตลอดจนคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยมี
คณะกรรมการเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้ในระดบักรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการบรหิารพจิารณาแต่งตัง้
ผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป 

ส าหรบัผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการก าหนดใหเ้ป็นบคุลากรทีจ่ะสบืทอดต าแหน่ง นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้ีพ่รอ้มดว้ย
คุณสมบตัิและประสบการณ์การท างานในสายงานที่เหมาะสมแล้ว ยงัต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้
ประสบการณ์ดว้ยการหมุนเวยีนปฏบิตังิานในหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง และเขา้รบัอบรมตามหลกัสตูรการ
ฝึกอบรมทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิ เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งทีส่งูขึน้ไปในอนาคต 
และเพื่อให้มีการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง  ส าหรบัการบริหาร
ทรพัยากรบุคคลของบรษิัท มกีารวางระบบ ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคคลโดยมกีารจดัสรร ควบคุม 
ติดตาม ประเมินผลอย่างเพียงพอ ทัง้ในด้านกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตามที่ก าหนด มรีะบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม มกีารก าหนดหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ การปฏบิตังิานของบุคลากร มาตรฐานการปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร และการสื่อสารทีม่ี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทมี
ประสทิธภิาพและเหมาะสม เน้นทีป่ระโยชน์ในการพฒันาสมรรถนะของพนักงานและความชดัเจนในการ
ประเมนิผลการปฏบิตัิงานส าหรบัประกอบในการพจิารณาค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัความสามารถและ  
ผลการปฏบิตังิาน  

 
9.2 โครงสรา้งกรรมการ  

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร   

รายละเอยีดคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ 4 คณะ อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดต่างๆ และกระบวนการสรรหา  
ซึง่เป็นไปตามกฎบตัรดงันี้ 
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9.2.1 คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย 
1. ดร. วรีพงษ์  รามางกรู ประธานกรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
2. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ รองประธานกรรมการบรษิทั 
3. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
4. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
5. พลเอกส าเภา  ชศูร ี กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
6. ดร. อรรณพ  ตนัละมยั  กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
7. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรษิทั (กรรมการอสิระ) 
8. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการบรษิทั 
9. ม.ล. ประสบชยั  เกษมสนัต ์ กรรมการบรษิทั 
10. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ลุ กรรมการบรษิทั 
11. นายวรีะพงศ ์ ศุภเศรษฐศ์กัดิ ์ กรรมการบรษิทั 
12. นายปณิต  ตุลยว์ฒันจติ กรรมการบรษิทั 
13. นายยุทธนา  หยมิการุณ  กรรมการบรษิทั 
14. นายประสทิธิ ์ เดชศริ ิ กรรมการบรษิทั 
15. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรษิทั 
16. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรษิทั 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
1. ก ากบัดแูล และจดัการใหก้ารด าเนินการของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ภายใตข้อบวตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั บนพืน้ฐานของ
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ตลอดจนปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัและก ากบัควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
สงูสดุใหแ้ก่กจิการและความมัง่คัง่สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. จดัให้มกีารประชุมผู้ถอืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดอืน นับแต่วนัปิดบญัช ี
สิน้ปีของบรษิทั และจดัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อมคีวามจ าเป็น 

4. จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส และในการประชุมต้องมกีรรมการไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 
ของกรรมการทัง้หมด การวนิิจฉัยชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเอาเสยีงขา้งมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนัใหป้ระธานของทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

5. พจิารณาอนุมตัิงบประมาณในการลงทุนและในการด าเนินกิจการของบรษิัทประจ าปี รวมทัง้ดูแล 
การใชท้รพัยากรของบรษิทั 

6. จดัให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกบับริษัท และข้อมูลทัว่ไปที่ส าคญัต่อผู้ถือหุ้น  
อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และเพยีงพอ และยนืยนัการตรวจสอบรบัรองขอ้มลูทีร่ายงาน 

7. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง 
ทีม่ปีระสทิธผิล รวมทัง้มกีารตดิตามการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ 

8. จดัใหม้คีณะกรรมการชุดย่อยเพื่อการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
9. พิจารณาการก าหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารสื่อสารบทบาทหน้าที ่และ  
ความรบัผดิชอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายบริหาร และพนักงาน 
ของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 
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10. ก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบรหิารด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการบรหิาร  
มอี านาจอนุมตัิการเขา้ท ารายการใดๆ ซึ่งผูกพนับรษิัทในวงเงินไม่เกนิครัง้ละ 200 ล้านบาท ทัง้นี้  
ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย รวมทัง้รายการที่ต้องขอความเห็นชอบ  
จากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

11. แต่งตัง้บุคคลอื่นใดให้ด าเนินกจิการของบรษิัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบรษิัท หรือ  
มอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการเหน็สมควร และคณะกรรมการบรษิัทอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง 
หรอืแกไ้ขอ านาจนัน้ไดต้ามความเหมาะสม 

12. ก าหนดรายชื่อกรรมการผูม้อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั   

อ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั  

1. พจิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิร่วมกบัฝ่ายบรหิาร  

2. ดแูลการบรหิารจดัการของฝ่ายบรหิาร  

3. ให้ค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิผ่านคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการอย่างสม ่าเสมอ  
โดยไม่ก้าวก่ายในงานประจ าซึ่งเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร อีกทัง้ยังมีส่วนส าคัญ  
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเรื่องนโยบายของบรษิทั  

4. ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมทัง้การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ 
การประชุมมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททุกคนได้มีส่วนร่วม  
ในการประชุมและแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ  

5. ให้มีการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงสทิธิของผู้ถื อหุ้น 
เป็นส าคญั 

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  
โดยไดแ้ต่งตัง้ใหน้ายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร ซึง่เป็นกรรมการอสิระทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ
อสิระจ านวน 4 คน ดงันี้  

1. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร (1) ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

2. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

3. พลเอกส าเภา  ชศูร ี กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

4. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั  กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) 

หมายเหตุ : (1) นายวฑิรู เตชะทศันสนุทร  เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูด้า้นบญัชแีละการเงนิ 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท 
และรวมถงึเสนอค่าตอบแทนและเลกิจา้งบุคคลดงักล่าว การเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มี
ฝ่ายบรหิารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

(ก)  ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข)  ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทั 

(ค)  ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ)  ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ  
แต่ละท่าน 

(ช)  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎบตัร (Charter) 

(ซ)  รายการอื่นที่ เห็นว่ าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ  
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7. ก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยสอบทานภารกจิ ขอบเขตการปฏบิตังิาน ความเป็นอสิระ และ
แผนการพฒันาและฝึกอบรมบุคลากรตรวจสอบภายในใหก้า้วทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิ และ 
มกีารพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบัทศิทางการด าเนินงานของบรษิัทและมาตรฐานสากล 
รวมถงึการพจิารณาและอนุมตัแิผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างเป็นอิสระในการให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ สอดคล้องกับข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

9. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่า มรีายการหรอืการกระท า
ดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของบรษิัท  
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  
ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อท าหน้าที่สรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จดัการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม  
โดยไดแ้ต่งตัง้ใหพ้ลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ซึง่เป็นกรรมการอสิระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งก าหนดว่าประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยควรเป็นกรรมการอสิระ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 คน ดงันี้ 
1. พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
   (กรรมการอสิระ) 
2. นายวฑิรู  เตชะทศันสนุทร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
   (กรรมการอสิระ) 
3. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
4. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1. พจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทัง้คดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 
ทีจ่ะด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าชื่อเสนอต่อทีป่ระชุม  
ผูถ้อืหุน้หรอืน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

2. พจิารณาคดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้   

3. พจิารณาก าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

4. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

5. พจิารณาก าหนดเงนิเดอืนและการปรบัอตัราเงนิเดอืนและผลตอบแทนอื่นของกรรมการผูจ้ดัการและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

6. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.4 คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและทศิทางการด าเนินงานด้านการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัท รวมทัง้จรรยาบรรณธุรกจิ 
และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
พจิารณาแผนบรหิารความเสีย่ง กระบวนการบรหิารความเสีย่ง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและ
ทบทวนความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยไดแ้ต่งตัง้พลเอกส าเภา ชูศร ีซึ่งเป็น
กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง  โดย ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการจ านวน      
5 คน ดงันี้ 
1. พลเอกส าเภา  ชศูร ี ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
   (กรรมการอสิระ) 
2. นางวลัลภา  อสัสกุล กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง  
   (กรรมการอสิระ) 
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3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณชิยก์ลุ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
4. ดร.สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์ กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร กรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง  

1. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเพื่อเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาความเหมาะสมในการน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของบรษิัท 

2. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทัง้จรรยาบรรณธุรกิจ  
ต่อคณะกรรมการบรษิทั  

3. ติดตามและประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทัง้รายงาน  
ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ   

4. พิจารณานโยบายและแผนงานเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
พจิารณา 

5. ดแูลและทบทวนการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการบรหิารความเสีย่ง และ
ระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 

6. รายงานความเสีย่งและการด าเนินงานเพื่อลดความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั  

7. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

9.2.5 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารเพื่อช่วยในการใหค้ าแนะน าค าปรกึษาแก่ฝ่ายบรหิาร 
และด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 
คณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยกรรมการ จ านวน 5 คน ดงันี้ 
1. นายปลวิ  ตรวีศิวเวทย ์  ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายสพุงศ ์ ชยุตสาหกจิ  กรรมการบรหิาร 
3. นายพงษ์สฤษดิ ์ ตนัตสิวุณิชยก์ุล  กรรมการบรหิาร 
4. ดร. สมบตั ิ กจิจาลกัษณ์  กรรมการบรหิาร 
5. นางพเยาว ์ มรติตนะพร  กรรมการบรหิาร 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

1. ใหแ้นวนโยบาย ก ากบัดแูล ใหค้ าแนะน า ค าปรกึษา แก่กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายบรหิาร   
2. ก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอ านาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทตามที่ได้รบัมอบหมาย  

จากคณะกรรมการบรษิทั 
3. ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไป  

อย่างมปีระสทิธภิาพ 
4. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัการลงทุนโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายและต่อยอดธุรกจิ   
5. มีอ านาจที่จะอนุมตัิการเข้าท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท  

ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ ทัง้นี้ ไม่รวมถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้หรอืมสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั หรอื
บรษิทัย่อยของบรษิทั ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้
รายการทีต่้องขอความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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6. มอี านาจอนุมตั ิแต่งตัง้ การปลด การก าหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่าย และ 
สิง่อ านวยความสะดวกของเจา้หน้าทีห่รอืพนักงานบรษิทัซึง่มตี าแหน่งตัง้แต่ผูอ้ านวยการฝ่ายขึน้ไป 
แต่ทัง้นี้ไม่รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการ 

7. คณะกรรมการบรหิาร หรอืประธานกรรมการบรหิาร มอี านาจเรยีกประชุมคณะกรรมการบรหิาร และ/
หรอืก าหนดระเบยีบขอ้บงัคบัของการประชุมตามทีเ่หน็สมควร 

8. รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ 
9. ปฏบิตัภิารกจิอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

อ านาจหน้าท่ีกรรมการผูจ้ดัการ  

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ ดงันี้  
1. ด าเนินการควบคุม และบรหิารธุรกจิหลกัของบรษิทั 
2. ดแูลกจิการทัง้ปวงของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามมตแิละนโยบายทีไ่ดร้บัมอบจากคณะกรรมการบรษิทัและ

ตามค าแนะน าของคณะกรรมการบรษิทั 
3. ศกึษาความเป็นไปไดส้ าหรบัโครงการใหม่ๆ และมอี านาจพจิารณาอนุมตัโิครงการต่างๆ ตามทีไ่ดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร 
4. มอี านาจอนุมตั ิแต่งตัง้ ปลด ก าหนดเงนิเดอืน และผลตอบแทนอื่นๆ รวมทัง้ค่าใชจ้่ายและสิง่อ านวย

ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีต าแหน่งในระดับตัง้แต่ต ่ ากว่าระดับ
ผูอ้ านวยการฝ่ายลงมา (ไม่รวมถงึรองกรรมการผูจ้ดัการ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้ านวยการฝ่าย)  

5. มีอ านาจอนุมัติการเข้าท านิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพนับริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(หา้ลา้นบาทถว้น) ต่อการท านิตกิรรมแต่ละครัง้ 

6. มอี านาจลงนามพร้อมประทบัตราบรษิัทในเชค็ และเบกิถอนเงนิจากบญัชทีัง้หมดของบรษิัทและ  
ใช้สนิเชื่อที่ธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทุกแห่งที่บริษัทมีอยู่ในจ านวนไม่เกิน 5,000,000 บาท  
(ห้าล้านบาทถ้วน) หรอืเทียบเท่าต่อครัง้ ทัง้นี้ต้องไม่เกนิ 40,000,000 บาท (สีส่บิล้านบาทถ้วน) 
หรอืเทยีบเท่าต่อเดอืน 

7. ให้มีอ านาจที่จะมอบอ านาจให้พนักงานระดบับริหารของบริษัท อนัได้แก่  รองกรรมการผู้จดัการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการ ผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้จ ัดการ  
ในเฉพาะเรื่อง (เช่น การสัง่ซือ้ การจดัจา้ง การสัง่จ่ายเงนิ) ไดต้ามทีเ่หน็สมควร  

8. ในกรณีกรรมการผู้จดัการไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จดัการแต่งตัง้รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลอื่นเป็นผูร้กัษาการเพื่อปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนเป็นคราวๆ ไป โดยผูร้กัษาการมอี านาจ
หน้าทีเ่ท่ากบักรรมการผูจ้ดัการ 

9. มอี านาจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะบุคคลใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทั ภายใตก้ารควบคุมของกรรมการผูจ้ดัการ 
หรอือาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมอี านาจด าเนินการตามที่กรรมการผู้จดัการเหน็สมควร 
และมอี านาจเปลีย่นแปลง แกไ้ข ยกเลกิเพกิถอนอ านาจนัน้ๆ ได้ 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร 
เป็นครัง้คราว 

ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัจะท าการประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการเทยีบกบัเป้าหมาย  
ที่ก าหนดไว้เป็นประจ าทุกปี โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการผู้จ ัดการ โดยประเมินจากการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาและน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัติามหลกัเกณฑ ์
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9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(1) การสรรหากรรมการอิสระ  

บริษัทก าหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทโดยมีจ านวนกรรมการอิสระซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถแสดง
ความเหน็ไดอ้ย่างอสิระและปฏบิตัิหน้าที่ดูแลรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้ือหุน้อย่างดทีีสุ่ดไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการที่มคีุณสมบตัเิหมาะสมทัง้ในด้านทกัษะ 
ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์กบับรษิัท และมคีุณสมบตัิกรรมการอสิระ โดยนิยามของกรรมการอสิระ
บรษิทั ดงันี้ 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ทัง้นี้  ให้นับรวมการถือหุ้นของ            
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว        
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าว ไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมการ
อสิระเคยเป็นขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น
บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผู้มอี านาจ
ควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ  
ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพันธ์ 
ทางธุรกจิบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบั
ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่ส ัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระ  
ต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละสามของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทัหรอืตัง้แต่ยีส่บิลา้นบาทขึน้ไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่า  
ของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท า
รายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้  
ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 
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5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรอื 
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัทและไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงาน  
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
สองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ  
ทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึ่งได้รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย  
บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื 
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ 
บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นีัยในหา้งหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง  
พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รบัเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการ
ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

(2) การสรรหากรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

(2.1) การสรรหากรรมการ 

(2.1.1) หลกัเกณฑ ์
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้ต าแหน่งทัง้กรณีทีล่าออกก่อนครบวาระและทีค่รบก าหนดออก
ตามวาระตามหลกัเกณฑด์งันี้ 
1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชน พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์กฎของส านกังาน ก.ล.ต. และกฎของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็น

ประโยชน์และเพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ  

เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บรษิัท อาท ิความเป็นอสิระ กล้าแสดงความคดิเห็น ความคิด
สร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์  
อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้ 

4. กรณีทีเ่ป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระจะพจิารณาว่ามปีระวตักิารปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ
ด้วยความระมดัระวงั ด้วยความซื่อสตัย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
ประกอบดว้ย  

5.  ในการสรรหากรรมการจะพจิารณาคุณสมบตัิที่ต้องการสรรหา โดยพจิารณาจาก
ทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบตัิสอดคล้องกบักลยุทธ์ 
ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 
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6. กรณีต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงเป็นต าแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากการทาง
พเิศษแห่งประเทศไทย หรอืการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตามเงื่อนไข
สญัญาสมัปทาน บุคคลที่จะเสนอแต่งตัง้ต้องเป็นบุคคลที่หน่วยงานดงักล่าวเสนอชื่อ
เพื่อเขา้ร่วมเป็นกรรมการบรษิัท 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม
ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั  

2.1.2) วิธีการสรรหา 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดวิธีการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
1. ท าการสรรหาผูท้ีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งกรรมการทีว่่างลง 
2. พิจารณาคุณสมบตัิของกรรมการ ซึ่งเป็นผู้แทนจาก กทพ. และ รฟม. ตามเงื่อนไข 

ทีร่ะบุในสญัญาสมัปทาน 
3. พจิารณาคุณสมบตัิบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอ ตามที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

เสนอชื่อเป็นการล่วงหน้า (ถา้ม)ี 
4. น าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ (กรณีเป็นต าแหน่งว่างลงระหว่างกาล) 
5. พจิารณาน าเสนอคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาเหน็ชอบ เพื่อน าเสนอที่ประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจ าปีเพื่อขออนุมตัแิต่งตัง้ 

ทัง้นี้ตามขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออก 
โดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 ดงันัน้กรรมการบรษิทั จงึมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลือกตัง้ใหม่ได้ ซึ่งบริษัทไม่ได้ก าหนดจ านวนวาระ 
การด ารงต าแหน่งของกรรมการหรือจ านวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการจะด ารงต าแหน่ง
กรรมการ แต่จะพจิารณาความเหมาะสมในการแต่งตัง้กรรมการทีค่รบวาระเขา้ด ารงต าแหน่งอกี 

ในขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารแต่งตัง้กรรมการโดยผูถ้อืหุน้ ดงันี้    

1. ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งเสยีงต่อทุกหนึ่งหุน้ทีต่นถอือยู่ 

2. การเลอืกตัง้กรรมการให้ลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้เป็นคณะครัง้เดยีวเต็มตามจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดทีจ่ะต้องเลอืกตัง้ในคราวนัน้ หรอืหากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เหน็สมควร กใ็หล้งคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้เป็นรายบุคคล ทัง้นี้ ในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล
หรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสยีงเลือกตัง้จะได้รบัคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น 
ตามจ านวนหุ้นที่ผูถ้ือหุ้นนัน้มอียู่ทัง้หมดตาม ขอ้ 1. โดยผู้ถอืหุ้นดงักล่าวจะแบ่งคะแนนเสยีง
ใหแ้ก่ผูห้นึ่งผูใ้ดมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้  

3. ในกรณีที่ท าการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบุคคล บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ      
พงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจ านวนทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก 
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 (2.2) การสรรหากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร 

1. ผูบ้รหิารในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการจะไดร้บัการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ซึ่งจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม กล่าวคือ เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการบรหิารจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ หรอื
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทอย่างดี  
โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

2. ส าหรับผู้บริหารตั ้งแ ต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายขึ้นไป กรรมการผู้จ ัดการจะน า เสนอ   
คณะกรรมการบรหิารเพื่อพจิารณาแต่งตัง้  

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

เพื่อใหก้ารก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยเป็นไปตามนโยบายการด าเนินธุรกจิทีค่ณะกรรมการบรษิัท
ก าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกจิการ รวมถงึเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัและ
ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการก ากบัดูแล รวมถงึควบคุมการบรหิารจดัการ
ของบรษิทัย่อย ดงันี้ 

1) สง่เสรมิใหบ้รษิทัย่อยน าหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่มีาปฏบิตัิ 

2) การคดัเลอืกบุคคลเป็นตวัแทนของบรษิทัย่อยจะต้องไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัตามสดัส่วนของ
การถอืหุน้ 

3) ก ากบัดแูลบรษิทัย่อย โดยผ่านกรรมการตวัแทนและผูบ้รหิาร และนโยบายทีก่ าหนดโดยบรษิทัใหญ่ 

4) การพจิารณาเรื่องทีม่คีวามส าคญั เช่น กลยุทธ ์แผนธุรกจิ การเพิม่ทุน หรอืลดทุน การเลกิบรษิทั รวมทัง้
นโยบายทีส่ าคญัต่างๆ นอกจากน้ียงัไดก้ าหนดแนวทางการใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญั 
วสิามญัผูถ้อืหุน้  

5) ตดิตามผลการด าเนินงาน โดยฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

6) ดูแลใหบ้รษิทัย่อยปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบที่เกีย่วขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแล รวมถงึมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป 

7) บริษัทมีการก าหนดให้บริษัทย่อยด าเนินการทบทวนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ และ
เหมาะสมเป็นประจ าทุกปี โดยส านักตรวจสอบภายในของบรษิทัจะเป็นผูส้อบทาน ตดิตาม และประเมนิผล
การปฏบิตัติามหลกัการควบคุมภายในทีด่อีย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดไวใ้นแผนการตรวจสอบประจ าปี  

ทัง้นี้ บรษิัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ หรอืบุคคลที่ได้มอบหมายเขา้ไปดูแลบรษิัทนัน้ในฐานะที่เป็น     
ผูถ้ือหุน้ โดยปัจจุบนั บรษิทัได้มกีารแต่งตัง้กรรมการผู้แทนบรษิัทเพื่อท าหน้าทีก่ ากบัดูแลการด าเนินงาน
ของบรษิทัย่อย ดงันี้ 

บริษทั ทางด่วนกรงุเทพเหนือ จ ากดั (NECL) ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 7 คน  

 กรรมการซึง่เป็นคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั จ านวน 5 คน  
 กรรมการตวัแทนจาก กทพ. จ านวน 1 คน 
 กรรมการผูจ้ดัการของ NECL จ านวน 1 คน 
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บริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส ์จ ากดั (BMN) ประกอบด้วย กรรมการจ านวน 6 คน 

 กรรมการตวัแทนจากบรษิทั จ านวน 4 คน 
 กรรมการตวัแทนจากผูถ้อืหุน้รายอื่น จ านวน 1 คน 
 กรรมการผูจ้ดัการของ BMN จ านวน 1 คน 

9.5 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมกีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ดงันี้ 

นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การซื้อหรือขายหลกัทรพัย์  
ของบริษัท โดยกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ในลกัษณะที่ เข้าข่ายจะเป็นการเอาเปรียบ
บุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีรู่ม้าจากการปฏบิตัหิน้าทีห่รอืมตี าแหน่งในบรษิทั
ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ี่ยงัมไิด้เปิดเผยต่อประชาชนโดยทัว่ไปถอืเป็นการ
กระท าอนัไม่เป็นธรรมในการซือ้ขายหลกัทรพัย ์และมคีวามรบัผดิตามกฎหมาย  

บรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในขึน้ แนวทางดงักล่าวนี้ จะไดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ข 
ตามความเหมาะสมเป็นระยะๆ ต่อไป โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทุกคนจะต้องปฏบิตัิ
ตามแนวทางดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัด โดยการใช้สามัญส านึก เหตุและผลที่พึงปฏิบัติแต่ละกรณี
ประกอบดว้ย แนวทางหรอืแนวนโยบายจะมคีวามเขม้งวดกว่าบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่บรษิทั
จะน ามาใชก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตลอดจนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งทีก่ าหนดไว้ 

(2) การซือ้ขายหลกัทรพัยโ์ดยใชข้อ้มลูภายใน 

บุคคลทีไ่ม่ควรซือ้ขายหลกัทรพัยต์ามแนวทางการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน ไดแ้ก่ 
1. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 
2. กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย รวมถงึบรษิทัในเครอื 
3. พนกังานทุกคนของบรษิทั และของบรษิทัย่อย ทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 
4. คู่สมรสและบุตรของกรรมการและผูบ้รหิาร และพนกังานทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 
5. เครอืญาตทิีอ่าศยัร่วมชายคาเดยีวกนัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

หลกัทรพัย์ หมายถึง หุ้น (shares) ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท (share warrants) หุ้นกู ้
แปลงสภาพ (convertible debentures) และใบแสดงสทิธใินการซือ้หุ้นเพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด ้(transferable 
subscription rights) ทีอ่อกโดยบรษิทั 

แนวทางการปฏบิตัทิัว่ไป 

1. บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัไม่ควรซือ้หรอืขายหลกัทรพัยใ์นขณะใดๆ กต็าม หากบุคคลดงักล่าว
รู้ หรอืควรรู้ขอ้มูลที่เป็นสาระส าคญัอนัอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัย์ของ
บรษิทั ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 

2. บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัซึง่มสีาระส าคญัดงักล่าว จากการปฏบิตัหิน้าทีใ่นต าแหน่งและฐานะ
เจา้หน้าทีใ่นบรษิทั ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวใหผู้อ้ื่นทราบ ในขณะทีข่อ้มลูดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณชน นอกจากเป็นไปตามการปฏบิตัหิน้าทีข่องตนในบรษิทั 
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แนวทางการปฏบิตัเิฉพาะเรื่อง 

นอกจากแนวทางการปฏบิตัโิดยทัว่ไปในเรื่องการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในแลว้ กรณีเฉพาะเรื่องดงัต่อไปนี้ 
บุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัพงึปฏบิตัติามแนวทางดงัต่อไปนี้ดว้ย 
1. หา้มบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มูลภายในของบรษิัททีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัท างบการเงนิและงบดุลบรษิัท 

ท าการซื้อหรือขาย นับแต่เริ่มจัดเตรียมจนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้มีการเปิดเผยงบการเงิน      
ดงักล่าวแลว้ 

2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร หรอืพนักงานผู้ใดที่ได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าวขา้งต้น  ท าการซื้อหรอืขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิัท นับแต่วนัที่ตนได้รบัร่างงบการเงนิดงักล่าว จนถึงสิน้สุดวนัที่ได้มกีารเผยแพร่
ขอ้มลูตามงบการเงนินัน้แลว้ 

3. หา้มบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทัทีรู่ห้รอืควรรูว้่าบรษิทัจะมกีารเผยแพร่ขอ้มลูซึง่มสีาระส าคญัที่
อาจมผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงราคาตลาดของหลกัทรพัยข์องบรษิทั ท าการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย ์
นับแต่วันรู้หรือควรรู้ดังกล่าว จนถึงสิ้นสุดวันถัดจากวันที่ได้ท าการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูล     
ดงักล่าวแลว้ 

(3)  การรายงานของบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มลูภายในของบรษิทั 

ก.  หน้าทีก่ารจดัท ารายงาน 

กรรมการ กรรมการผู้จดัการ หรอืผู้ด ารงต าแหน่งระดบับรหิารตามที่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดตอ้งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยค์รัง้แรก และการเปลีย่นแปลงการถอืครอง
หลักทรัพย์ของตนตามที่กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด และรายงานในเรื่องดังกล่าว  
ต่อบรษิทัพรอ้มกนัดว้ย 

ข.   วธิกีารรายงาน 

กรรมการ กรรมการผู้จ ัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารตามข้อ ก.  ข้างต้น ซึ่งมีหน้าที ่
ตามกฎหมายต้องจดัท าและส่งรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ  
นิตภิาวะ มหีน้าทีต่อ้งสง่ส าเนารายงานทีส่ง่ใหก้บัหน่วยงานของรฐั หรอืหน่วยงานก ากบัดูแล ต่อบรษิทั 
ในวนัทีส่ง่รายงานดงักล่าว 

การเกบ็รกัษาและป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

(1) บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เพื่อป้องกนั  
มิให้เกิดกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานน าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
โดยข้อบงัคบัเกี่ยวกบัการท างานของบริษัทได้ก าหนดห้ามพนักงานบริษัทเปิดเผยความลบัของบริษัท  
แก่บุคคลภายนอกหรอืใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นบรษิทัแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืแก่บุคคลอื่นโดยมชิอบ 
หากฝ่าฝืนถือว่ามคีวามผิดทางวนิัย นอกจากนี้ยงัก าหนดเป็นเงื่อนไขส าคญัในสญัญาจ้างพนักงานใหม่  
โดยพนักงานจะต้องรกัษาข้อมูลอนัเป็นความลบัทางธุรกจิของบริษัท ไม่ว่าจะล่วงรู้มาโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยจะไม่เปิดเผยใหก้บับุคคลภายนอกหรอืบุคคลอื่นที่ไม่ เกี่ยวขอ้งทราบ ซึง่ความลบัทางธุรกจิ
หมายถงึขอ้มลูทางการเงนิ แผนการตลาดหรอืแผนการด าเนินธุรกจิ ค่าจา้ง เป็นตน้  

(2) บริษัทมีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลของบริษัท โดยน าระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ  
มาใชค้วบคุม เช่น ระบบการป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทัโดยก าหนดระดบัการเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั
ให้กบัพนักงานระดบัต่างๆ ให้เหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ และก าหนด password ของผู้ใช้งานส าหรบั 
การใชแ้ฟ้มขอ้มลูร่วมกบับุคคลอื่นผ่านระบบคอมพวิเตอรโ์ดยมรีะยะเวลาการเปลีย่น password ทุก 3 เดอืน 
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 ทัง้นี้ ปัจจุบนับริษัทได้น ามาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่วางแนวทางปฏบิตัิ
เกีย่วกบัระบบความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศมาปรบัใชก้บัการปรบัปรุงระบบจดัเกบ็ค่าผ่านทางระดบั
ศูนย์ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐาน และจดัท ามาตรฐานในการจดัการขอ้มูลทีม่คีวามส าคญัเพื่อใหธุ้รกจิ
สามารถด าเนินงานไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพิม่ความน่าเชื่อถอืใหก้บัองคก์รในระดบัสากล บรษิทัจงึไดข้อการ
รบัรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 เพื่อพฒันากระบวนการ และระบบบรหิารจดัการดา้นรกัษาความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS) พรอ้มทัง้พฒันาบุคลากร
ดา้นบรหิารจดัการความมัน่คงสารสนเทศ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตังิานตามกระบวนการ/ระบบงานทีพ่ฒันาขึน้  

(3) บรษิทัไดก้ าหนดหา้มผูบ้รหิารทีไ่ด้ล่วงรูข้อ้มูลภายใน กระท าการใดๆ ซึง่เป็นการขดัต่อมาตรา 241 ซึง่เป็น
ขอ้ห้ามการซื้อขายหลกัทรพัย์โดยใช้ขอ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผู้อื่น  ตามพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยร์วมถงึกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณาคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชรี่วมกบัฝ่ายบรหิารถงึความน่าเชื่อถอื ความเป็น
อิสระ ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้ค าปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี และ  
การรบัรองงบการเงนิไดท้นัเวลา โดยน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าเสนอทีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี
พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี  

ซึง่ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ ์และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี แยกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี
บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชสี าหรบัปี 2560 ใหแ้ก่ บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นจ านวน
เงนิ 3,350,000 บาท โดยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่ค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนอื่นใน
หมวดเดยีวกนัพบว่าค่าตอบแทนการสอบบญัชขีองบรษิทัมคีวามเหมาะสม  

บริษัทย่อย คอื บรษิัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ ากดั มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีปี 2560 เป็น
จ านวนเงนิ 370,000 บาท และบรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริค์ส ์จ ากดั เป็นจ านวนเงนิ 1,070,000 บาท 

(2) ค่าบรกิารอื่น  

ในปี 2560 บริษัทมีการใช้บริการอื่นจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จ านวน 835,000 บาท                 
เป็นค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิในการตรวจสอบงบการเงนิจากการใชร้ะบบ SAP ใหม ่

9.7 ระดบัความเข้าใจและการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรบับริษทัจดทะเบียนปี 2560 

คณะกรรมการเขา้ใจถงึบทบาทหน้าที ่ประโยชน์ และหลกัปฏบิตัขิองหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทั   
จดทะเบยีนปี 2560 โดยภายหลงัจากการประกาศใชบ้งัคบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ดีงักล่าว คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาลและบรหิารความเสีย่ง ซึ่งถอืเป็นคณะกรรมการชุดย่อยผู้มหีน้าที่ ในการก ากบัและควบคุมดูแลให้
บรษิัทมีการปฏบิตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้บริษัทด าเนินธุรกจิที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน ได้รายงานเรื่องการประกาศใช้หลักการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท         
จดทะเบยีน ปี 2560 ซึง่เป็นแนวทางทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
เป็นผูป้ระกาศก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัทุกคนไดร้บัทราบ โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าชบัใหฝ่้ายจดัการ
แจ้งให้กบัพนักงานบรษิัททุกคนได้รบัทราบและยดึถือเป็นแนวปฏบิตัิอย่างเคร่งครดั  และได้ก าหนดให้มกีาร
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ประเมนิผลการปฏบิตัอิย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง 
เป็นผูพ้จิารณาและประเมนิผลการปรบัใช ้และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 

ทัง้นี้ ภาพรวมระดบัความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน         
ปี 2560 ของบรษิทัมรีายละเอยีด ดงันี้ 

หลกัการก ากบัดแูลกิจการ ขอบเขตเน้ือหา 
1. ตร ะหนั กถึ ง บทบาทแล ะค ว าม
รบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะ
ผู้น าที่สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่าง
ยัง่ยนื 

คณะกรรมการของบรษิทัรบัทราบและไดศ้กึษาหลกั CG Code และ
ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรรษทัภบิาลและบรหิารความเสีย่ง
เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตัติามหลกัการดงักล่าว เพื่อใหม้ัน่ใจว่า
ผลการปฏบิตัมิคีวามเหมาะสม รายละเอยีดปรากฏในหน้า 1-1 ถงึ 
1-6 หน้า 3-1 ถงึ 3-7 หน้า 8-1 ถงึ 8-14 และหน้า 9-1 ถงึ 9-47  

2.ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั
ของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 

คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไป
ด าเนินการ เพื่อสรา้งประโยชน์ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่มอย่างยัง่ยนื และก าหนดใหม้กีารรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ทีป่ระชุมคณะกรรมการ รายละเอยีดปรากฏในหน้า 1-1 ถึง 1-2 
หน้า 8-1 ถงึ 8-14 และหน้า 9-10 ถงึ 9-18 

3. เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ี
ประสทิธผิล 

คณะกรรมการ ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 17 คน 
ประกอบดว้ย กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 คน กรรมการทีเ่ป็นอสิระ 
6 คน และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 6 คน ทัง้นี้ เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีได ้รวมถงึสามารถด าเนินงานเอือ้
ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างอสิระ และมกีรรมการซึง่เป็น
ตวัแทนจาก กทพ. และ รฟม. เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหลกัที่
บริษัทด าเนินการอยู่เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 คน 
รายละเอยีดปรากฏในหน้า 8-1 ถงึ  8-3 และหน้า 9-22 ถงึ 9-42  

4. สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู
และการบรหิารบุคลากร 

บรษิทัมกีระบวนการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็น
ต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โครงสร้างค่าตอบแทน      
ทีเ่หมาะสม และได้ติดตามดูแลพฒันาบุคลกรให้มจี านวน ความรู ้
ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจทีเ่หมาะสม รายละเอยีดปรากฏ
ในหน้า 8-9 ถงึ 8-14 และหน้า 9-39 ถงึ 9-42 

5. สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบ
ธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

บรษิัทสนับสนุนการสร้างนวตักรรมที่เกดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไป
กบัการสรา้งคุณค่าต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม และการประกอบธุรกจิ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
ปรากฏในหน้า 2-12 ถงึ 2-16  

6. ดูแลให้มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง
และการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งเกีย่วกบัการด าเนินงานเป็นไป
ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย 
หรือแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้มีกระบวนการอนุมัติการ
ด าเนินงานที่ส าคญั เช่น การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัท
อย่างมีนัยส าคัญ หรือการท ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ เป็นต้น รายละเอียดปรากฏในหน้า 3-1 ถึง 3-7    
หน้า 9-7 ถงึ 9-10 และหน้า 11-1 ถงึ 11-2 

 



 บรษิทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)          แบบ 56-1
  

  9-46 

 
หลกัการก ากบัดแูลกิจการ ขอบเขตเน้ือหา 

7.รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและ
การเปิดเผยขอ้มลู 

บรษิทัจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัต่างๆ 
ให้มีความถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียม ผ่านช่องทาง        
ทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัและขอ้มูลที่มผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์
ทัง้นี้ เพื่อให้ข้อมูลที่เปิดเผยสามารถสะท้อนการปฏิบัติหรือการ
สรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื รายละเอยีดปรากฏในหน้า 9-42 
ถงึ 9-46 หน้า 13-1 ถงึ 13-10 และหน้า 14-1 ถงึ 14-7   

8.สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการ
สือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุน้ อาท ิ
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถาม และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั
เป็นการล่วงหน้า เป็นต้น และการได้รบัขอ้มูลข่าวสารของบรษิัท
อย่างรวดเรว็ ครบถ้วน และเพียงพอผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย 
รายละเอยีดปรากฏในหน้า 9-1 ถงึ 9-10 

9.8 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรื่องอ่ืนๆ 

บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 ทัง้หมดยกเวน้เรื่องดงัต่อไปนี้ 

1.   คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5-12 คน : บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ควบคู่กบัการสรรหาบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาบรหิารงาน ซึง่บรษิทัเหน็ความจ าเป็นและประโยชน์ที่
จะไดร้บัหากมกีารสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมมาเป็นกรรมการเพิม่เตมิ 
โดยปัจจุบนัคณะกรรมการส่วนหนึ่งเป็นกรรมการที่มาจากการควบรวมระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิทั รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และกรรมการทีเ่ป็นตวัแทนจากการทางพเิศษ
แห่งประเทศไทย และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขสญัญาสมัปทานมผีลให้
บรษิทัมกีรรมการจ านวน 16 คน จากทัง้หมด 17 คน 

2. การก าหนดวาระด ารงต าแหน่งของกรรมการและกรรมการอสิระ : คณะกรรมการไม่ไดก้ าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่งกรรมการไว้อย่างชดัเจน ส าหรบัการก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่อเนื่องไม่
เกนิ 9 ปีนัน้ คณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่า การแต่งตัง้กรรมการอสิระใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปจะเป็น
ประโยชน์ต่อบรษิัท และผู้ถือหุ้น เนื่องจากกรรมการที่ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องจะมีความรู้ประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้ดีกว่า  ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทั ยงัไม่มกีรรมการคนใดคนด ารงต าแหน่งกรรมการเกนิ 9 ปี 

3. การก าหนดจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่น : คณะกรรมการไม่มี
นโยบายจ ากดัจ านวนบรษิัทที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการเนื่องจากพจิารณาแลว้เหน็ว่า 
กรรมการทุกคนสามารถอุทศิเวลาเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

อย่างไรกต็ามในปี 2560 ไม่มกีรรมการของบรษิทัคนใดด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกว่า 
5 บรษิทั 

4. การก าหนดจ านวนบรษิทัทีก่รรมการผูจ้ดัการจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการทีบ่รษิทัอื่น : คณะกรรมการไม่มี
นโยบายจ ากดัจ านวนบรษิทัทีก่รรมการผูจ้ดัการไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น เนื่องจากพจิารณา
แลว้เหน็ว่า กรรมการผูจ้ดัการสามารถอุทศิเวลาในการบรหิารงาน และเขา้ประชุมไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  

อย่างไรกต็ามในปี 2560 กรรมการผูจ้ดัการทัง้ 2 คน เป็นตวัแทนบรษิทัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั
จดทะเบยีนอื่นทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนจ านวน 1 บรษิทั 


