
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 
2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี

 7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัทผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอสิระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 อย่ำงไรก็ตำมกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบัติตำมข้อ 1 - 8 อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 
บริษัทใหญ ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล�ำดบัเดยีวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง โดยมีกำรตดัสนิใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

 ดูรำยละเอยีดข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ โครงสร้ำง คุณสมบัติ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง กำรแต่งตั้ง และกำรพ้นจำกต�ำแหน่งกรรมกำร บทบำท หน้ำท่ี 
ควำมรับผิดชอบ และอ�ำนำจของคณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำร กำรประชุม องค์ประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนนรวมถึงเกณฑ์กำรจำ่ยค่ำตอบแทน 
เพิ่มเติมได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หัวข้อ “กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัท”

 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ จดัให้มีกำรปฐมนิเทศส�ำหรับกรรมกำรท่ีเข้ำรับต�ำแหน่งใหม่ในคณะกรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรใหม่ได้สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทหน้ำท่ี
ของกรรมกำร รับทรำบลกัษณะและแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกจิ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรที่ด ีและข้อมูลอืน่ท่ีจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของกรรมกำรอย่ำงมีประสิทธภิำพ โดยมีเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนในกำรน�ำเสนอข้อมูลต่ำง ๆ ดังน้ี

	 •	 ประวัตบิริษัทและลกัษณะการประกอบธุรกจิ	วสิยัทัศน์	เป้าหมาย	และพนัธกจิ	โครงสร้างกลุม่บริษัท	โครงสร้างผูถ้อืหุน้ใหญ	่และกรรมการ	โครงสร้าง

   องคก์ร และกำรก�ำกบัดแูล คำ่ตอบแทนและสทิธปิระโยชน์ตำ่ง ๆ  ของกรรมกำร ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนินงำนอยำ่งน้อย 3 ปีย้อนหลงั บทบำทหน้ำท่ี

   ควำมรับผิดชอบของกรรมกำรตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้อง 
	 •	 ข้อมลูหรือเอกสารการรายงานข้อมลูตามกฎหมาย	หนังสอืบริคณหส์นธ	ิและข้อบังคบับริษัท	ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ

   บริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และก�ำหนดกำรประชมุ นโยบำยกำรก�ำกับดแูลกิจกำรทีด่แีละจรรยำบรรณธุรกจิ  
  ข้อพิพำททำงกฎหมำย รำยงำนขององค์กรก�ำกับดูแลท่ีให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตำม 
	 •	 การเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�าปี	

 ท้ังน้ี ในปี 2564 มกีำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหมจ่�ำนวน 1 ครัง้ให้แก ่นำงบษุยำ มำทแลง็ โดย นำงบษุยำ มำทแลง็ ไดเ้ข้ำอบรมหลกัสตูร DCP และหลักสูตร
ท่ีเกี่ยวข้องกับกรรมกำรอย่ำงต่อเน่ือง

 การเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปี 2564

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/หวัข้อสัมมนาและกิจกรรม องค์กรที่จัด

นำงบุษยำ มำทแล็ง •	 Director	Certification	Program	(DCP304/2021) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

•	 Director’s	Briefing	“How	boards	have	risen	to	the	 
 COVID-19 challenge and what’s next”

•	 National	Directors	Conference	2021	“Leadership	 
 Behind Closed Door”

 การพัฒนาและการส่งเสริมความรู้ใหก้ับกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัทฯ สนับสนุนกำรเขำ้ร่วมอบรมหรือสมัมนำตำ่ง ๆ  เพือ่พฒันำองคค์วำมรู้ของคณะกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร และพนักงำน โดยมนีโยบำยสง่เสริมให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรเข้ำร่วมสัมมนำและอบรมหลักสตูรต่ำง ๆ  เช่น กำรเข้ำร่วมกำรสัมมนำอบรมกบัสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำน ก.ล.ต. และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องหรือสถำบันอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำในส่วนของหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของกรรมกำร หรือ
แนวทำงบริหำรจดักำรท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้กรรมกำรทุกคนมีกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนอยำ่งต่อเน่ือง 

 • การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง 

 บริษัทฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบท้ังคณะและรำยบุคคลโดยตนเองอย่ำงน้อย
 ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏบัิติงำนวำ่ในระหวำ่งปีท่ีผำ่นมำคณะกรรมกำรมกีำรปฏบิตังิำนครบถว้นเหมำะสมตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ี

และเป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีหรือไม่อยำ่งไร

170 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การก�ากับดูแลกิจการ งบการเงิน



 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

 หลักเกณฑ์

 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทใช้แบบ
ประเมินท่ีจดัท�ำขึ้นตำมแนวของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยน�ำมำ 
ปรับใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะและโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร ซึ่ง

 
ผลกำรประเมินจะเป็นส่วนส�ำคัญในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและ 
กำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับคณะกรรมกำรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ยิ่งขึ้นต่อไป 

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทท้ังคณะ ประกอบด้วย  
6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร 2) บทบำท
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 3) กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4) กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำร 5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร และ 

 
6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร

 กำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทรำยบุคคล ประกอบด้วย  
3 หวัข้อ ได้แก ่1) โครงสร้ำงและคณุสมบัติของกรรมกำรบริษัท 2) กำรประชมุ

 ของกรรมกำรบริษัท และ 3) บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรบริษัท

 กำรให้คะแนนใช้วิธีระบุควำมเห็นของกรรมกำรแต่ละคนโดยกำ
เคร่ืองหมำย ( / ) ในช่องคะแนนตั้งแต่ 0 - 4 เพียง 1 ช่องในแบบประเมิน 
โดยให้มีควำมหมำย ดังน้ี

 0 =  ไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่ง หรือไม่มีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ัน
 1 =  ไม่เห็นด้วย หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันเล็กน้อย
 2 =  เห็นด้วย หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันพอสมควร
 3 =  เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันดี
 4 =  เห็นด้วยอย่ำงมำก หรือมีกำรด�ำเนินกำรในเร่ืองน้ันดีเยี่ยม

 จำกน้ันน�ำคะแนนท่ีได้ท้ังหมดมำประมวลผล โดยคิดเป็นร้อยละจำก
คะแนนเต็ม ซึ่งก�ำหนดเป็นเกณฑ์ดังน้ี

 เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ  90 = ดีเยี่ยม
 เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 80 = ดีมำก
 เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 70 = ดี
 เท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 60 = พอใช้
 ต�ำกว่ำร้อยละ   60 = ควรปรับปรุง 

 ขั้นตอน

 เลขำนุกำรบริษัทจะจดัส่งแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนให้กรรมกำร
บริษัททุกท่ำนประเมินตนเองทุกส้ินปี ภำยหลังท่ีกรรมกำรแต่ละคนประเมิน
ผลงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน�ำส่งแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกลับมำยัง
เลขำนุกำรบริษัท เพื่อรวบรวมผลคะแนนกำรประเมิน และรำยงำนสรุป
ผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือก�ำหนดมำตรกำรในกำรปรับปรุง
ประสิทธภิำพกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรต่อไป

 ผลประเมินการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท 

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทท้ังคณะ  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.94 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทรำยบุคคล  
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.07 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรชุดย่อยประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2) คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ 3) คณะกรรมกำรบริหำร  
4) คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และ  
5) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีกำรประเมินตนเองอย่ำงน้อยปีละ  
1 คร้ัง เพือ่น�ำผลประเมนิมำพฒันำกำรปฏบิตัหินำ้ท่ีในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำน
ของคณะกรรมกำรบริษัทและกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

 หลักเกณฑ์

 บริษัทฯ ได้จดัท�ำแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยแบบท้ังคณะและรำยบุคคลโดยตนเอง โดยน�ำแนวทำงจำก
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะและ
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรชุดย่อย ซึ่งผลกำรประเมินจะเป็นส่วนส�ำคัญ
ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับคณะกรรมกำร 
ชุดย่อยให้มีประสิทธภิำพและประสิทธผิลยิ่งขึ้นต่อไป 

 กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อยแบบท้ังคณะและ
รำยบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ

 คณะกรรมกำร 2) กำรประชุมคณะกรรมกำร และ 3) บทบำท หน้ำท่ี และ
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 วิธกีำรให้คะแนน กำรประมวลผล และขั้นตอนของแบบประเมินของ
คณะกรรมกำรชุดย่อย จะเหมือนกับวิธขีองคณะกรรมกำรบริษัทท่ีปรำกฏใน
ด้ำนบน 

 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

 คณะกรรมกำรได้พิจำรณำมอบหมำยให้คณะกรรมกำรค่ำตอบแทน
และสรรหำพิจำรณำหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
เหมำะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงสุด เสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่ำ 
เหมำะสมมำกกว่ำหน่ึงชื่อ พร้อมเหตผุลเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพจิำรณำ
แต่งตั้งต่อไป โดยในกำรสรรหำได้พิจำรณำกลั่นกรองสรรหำบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัคิรบถว้น เหมำะสม มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และประสบกำรณ์
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และเข้ำใจในธุรกิจของบริษัท
เป็นอย่ำงดี และสำมำรถบริหำรงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้ำหมำยท่ี

 คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดไว้ได้

 แผนสืบทอดต�าแหน่ง  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล ตลอดจนกำรด�ำเนินกจิกำรอยำ่งตอ่เน่ืองอนัจะ
น�ำมำซึ่งกำรเตบิโตและควำมก้ำวหน้ำขององค์กรอยำ่งย่ังยืน จงึจดัให้มรีะบบ
กำรคัดสรรบุคลำกรท่ีจะเข้ำมำรับผิดชอบในต�ำแหน่งงำนท่ีส�ำคัญทุกระดับ 
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 มาตรการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส หรือผู้ร้องเรียน

 1. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูล และตัวตนของผู้แจง้เบำะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกร้องเรียน เป็นควำมลับ
 2. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่ำท่ีจ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้รำยงำนแหล่งท่ีมำของข้อมูล หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง
 3. ผู้ท่ีได้รับควำมเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีเหมำะสม และเป็นธรรม
 4. กรณีท่ีผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเห็นว่ำตนอำจได้รับควำมไม่ปลอดภัย หรืออำจเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย 

 
  ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง สำมำรถร้องขอให้บริษัทฯ ก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองท่ีเหมำะสมก็ได้หรือบริษัทฯ 

 
  อำจก�ำหนดมำตรกำรคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หำกเห็นว่ำเป็นเร่ืองท่ีมี

 
  แนวโน้มท่ีจะเกิดควำมเดือดร้อนเสียหำย หรือควำมไม่ปลอดภัย
 5. บริษัทฯ จะไม่กระท�ำกำรใดอนัไม่เป็นธรรมต่อผู้แจง้เบำะแส หรือผู้ร้องเรียน ไม่ว่ำจะโดยกำรเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งงำน ลักษณะงำนสถำนท่ีท�ำงำน 

 
  สั่งพกังำน ข่มขู ่รบกวนกำรปฏบัิติงำน เลกิจ้ำง หรือกระท�ำกำรอื่นใดท่ีมีลกัษณะเป็นกำรปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้แจง้เบำะแส ผู้ร้องเรียน หรือ

 
  ผู้ให้ควำมร่วมมือในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 บทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 นโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหน่ึงของวินัยในกำรปฏิบัติงำน กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนท่ีไม่ปฏิบัติตำมย่อม
 ถูกสอบสวน และพจิำรณำโทษทำงวนัิยตำมระเบยีบข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระรำชบัญญตับิริษัทมหำชนจ�ำกัด พระรำชบัญญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

และกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรรำยงำนกำรฝ่ำฝืนจรรยำบรรณธุรกิจและนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและ

 กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนืเป็นประจ�ำทุกปีเพือ่เป็นกำรตดิตำมใหม้กีำรปฏิบัตติำมจรรยำบรรณธุรกิจ และจดัใหมี้กำรรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรก�ำกับดแูลกจิกำรและ
กำรพฒันำอยำ่งยัง่ยนืและคณะกรรมกำรบริษัทเพือ่ทรำบเป็นล�ำดบั อยำ่งไรกต็ำมในปีท่ีผำ่นมำ ไมพ่บข้อมูลกำรแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียนกำรทุจริตคอรรั์ปชนั

 ผ่ำนช่องทำงกำรแจง้เบำะแส ท้ังน้ี ไม่รวมจ�ำนวนเหตุกำรณ์กำรแจง้ปัญหำกำรใช้บริกำรโดยปกติท่ัวไปอยำ่งไม่มีนัยส�ำคัญ

 รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา
 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 4 คร้ังโดยประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอก ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ฝ่ำยบริหำร 
และผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับบัญชีและกำรเงินเพื่อสอบทำนงบกำรเงิน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

 ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง และมีกำรประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภำยนอกทุกไตรมำส ส�ำหรับ 
กำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย 4 4 100

2. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 4 4 100

3. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ 4 4 100

	 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.5 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม
 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.73 อยู่ในเกณฑ์ ดีเยี่ยม 

 ท้ังน้ี สำมำรถดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ในส่วนของรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ�ำปี 2564
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รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 2 2 100

2. นำยชัชวำลย์ เจยีรวนนท์ 2 2 100

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 2 2 100

หมำยเหต ุ
ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2563-64 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี 6 พฤศจิกำยน 2563 มีมติอนุมัติรวมคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรสรรหำ และ 
เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 95.61 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.21 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ในปีท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ ได้ด�ำเนินกำรตำมบทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีบริษัทก�ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน 
 มีบทบำทในกำรกำรกลั่นกรองและสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน เหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัท โดยได้น�ำข้อมูลบัญชีรำยชื่อกรรมกำรรัฐวิสำหกิจ (Directors’ Pool) ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ และบัญชีรำยชื่อกรรมกำร
อำชีพ ในท�ำเนียบสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD Chartered Director) มำร่วมประกอบกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทฯ ทั้งในภำพรวมและ 
รำยบุคคล เพื่อให้เหมำะสม กับขนำด ประเภท ควำมซับซ้อน และควำมหลำกหลำย ของกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังควำมเป็นอสิระตำมหลักเกณฑ

 ์
ท่ีกฎหมำยและบริษัทฯ ก�ำหนดด้วยควำมควำมโปร่งใส และพิจำรณำเห็นชอบกำรเสนอชื่อกรรมกำร และ/หรืออนุกรรมกำร ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อมีมติ
เห็นชอบกำรเพิ่มจ�ำนวนกรรมกำรจำกเดิม 9 ท่ำน เป็น 11 ท่ำน โดยแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 2 ท่ำน คือ (1) นำยธนพล ศิริธนชัย เป็นกรรมกำรเข้ำใหม่ และ 
(2) นำงบุษยำ มำทแล็ง เป็นกรรมกำรอสิระของบริษัท เพื่อน�ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้ง ซึ่งภำยหลังกำรแต่งตั้งกรรมกำรท่ำนใหม่จำกท่ีประชุม

 ผู้ถือหุ้น กรรมกำรอสิระมีจ�ำนวน 4 ใน 11 ท่ำน คิดเป็น 36% ยังคงมำกกว่ำ 1 ใน 3 ตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง กรรมกำรอสิระและ
กรรมกำรตรวจสอบ 

 ด้ำนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำได้มบีทบำทในกำรทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำเบีย้ประชมุ 
โบนัส สวัสดิกำร และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินท่ีจำ่ยให้แก่คณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำรของบริษัท และผู้บริหำรสูงสุด 

 ให้มีควำมเหมำะสม โดยค�ำนึงถึงค่ำตอบแทนท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสำหกรรม รวมถึงกับดูแลให้บริษัทมีกำรเปิดเผยนโยบำยเร่ืองค่ำตอบแทนกรรมกำร ท้ังน้ี 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำได้รับอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริหาร

 การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรบริหำรมีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจ�ำเป็น เพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ 
ตำมอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรบริหำรมีกำรประชุมทั้งหมด 12 ครั้ง โดยมีกำรรำยงำนต่อ 
คณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ

 คณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ มีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรก�ำหนดค่ำตอบแทน
 และสรรหำ มีกำรประชุมท้ังหมด 2 คร้ัง และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี
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รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 12 12 100

2. นำยสิทธชิัย ชัยเกรียงไกร (1) 12 12 100

3. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 12 12 100

4. นำยธนพล ศิริธนชัย (1)       12 12 100

5. นำยแสนผิน สุขี (1)    12 12 100

6. นำยโสภณ รำชรักษำ (1) 12 12 100

7. นำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล (1) 12 12 100

หมำยเหตุ
(1) นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นำยธนพล ศิริธนชัย นำยแสนผิน สุขี นำยโสภณ รำชรักษำ และนำยสมบูรณ์ วศินชัชวำล ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริหำร เมื่อวันท่ี 

 
 9 กันยำยน 2563

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.75 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 94.16 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (1)

 การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน มีก�ำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มีกำรประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของคณะกรรมกำรแต่ละท่ำน 

 สรุปได้ดังน้ี

รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม 4 4 100

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย 4 4 100

3. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 4 4 100

4. นำยธนพล ศิริธนชัย (2) 4 4 100

หมำยเหตุ
(1) ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2563-64 จดัขึ้นเมื่อวันศุกร์ท่ี 6 พฤศจกิำยน 2563 มีมติเปลี่ยนชื่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร เป็นคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 
 และกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
(2) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรชุดย่อย ภำยหลังท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 มีมติแต่งตั้งนำยธนพล ศิริธนชัย 

  เป็นกรรมกำรบริษัท
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 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.06 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
 ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงรำยบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.09 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

 ท้ังน้ี สำมำรถดรูำยงำนผลกำรปฏบิตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ในสว่นของรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประจ�ำปี 2564

 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ผลกำรประเมนิกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรและกำรพฒันำอยำ่งย่ังยืนท้ังคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.31 อยูใ่นเกณฑด์เียี่ยม
 ผลกำรประเมนิกำรปฏบัิติงำนของคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืรำยบคุคล มคีะแนนเฉลีย่ร้อยละ 100 อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม

 ท้ังน้ี สำมำรถดูภำพรวมของรำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืนได้ ในส่วนของรำยงำน
 คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 การประชุมคณะกรรมการ

 ในปี 2563-2564 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุมท้ังหมด 4 คร้ัง และมีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับกำรประชุมของ
คณะกรรมกำรแต่ละท่ำน สรุปได้ดังน้ี

รายชื่อคณะกรรมการ
จ�านวนคร้ัง 

ที่ประชุมทั้งหมด
จ�านวนคร้ัง 

ที่เข้าร่วมประชุม
ร้อยละ

1. นำยโชติพัฒน์ พีชำนนท์ 4 4 100

2. รศ. ธติิพันธุ ์เชื้อบุญชัย 4 4 100

3. นำยปณต สิริวัฒนภักดี 4 4 100

4. นำยอุเทน โลหชิตพิทักษ์ 4 4 100

5. นำยธนพล ศิริธนชัย (1) 4 4 100

หมำยเหตุ
(1) ได้รับกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรชุดย่อย ภำยหลังท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564 มีมติแต่งตั้งนำยธนพล ศิริธนชัย 

  เป็นกรรมกำรบริษัท
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