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• คำาขอท้ายฟ้อง บริษัทฯ เรียกร้องค่าเสียหายจาก 

การลงทุน และสิทธิในค่าเช่าอันควรจะได้รับตาม

สัญญาเช่าฯ เป็นเงินจำานวน 1,556,074,766.36 บาท  

(หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบหกล้านเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหก

สิบหกบาทสามสิบหกสตางค์) พร้อมให้ชำาระดอกเบี้ยใน

อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนถึงวันชำาระแล้ว

เสร็จ และให้ ขสมก. คืนหลักประกันสัญญาฯ จำานวน

เงิน 166,500,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบหกล้านห้าแสน

บาทถ้วน)

• ความคืบหน้าทางคดี  และศาลได้พิจารณาคำาฟ้อง

แล้วเห็นว่าคดีมีมูลจึงได้มีคำาสั่งเมื่อวันที่ 25 กันยายน 

2562 รับคำาฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 21 

กรกฎาคม 2563 ทางบริษัทฯได้ยื่นคำาร้องขอไกล่เกลี่ย

ไปยังศาล พร้อมกับเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ทาง 

ขสมก. ได้ยื่นหนังสือยินยอมรับคำาขอไกล่เกลี่ยเพื่อร่วม

หาแนวทางระงับข้อพิพาทแล้ว ซึ่งศาลได้กำาหนดนัดไกล่

เกลี่ยจำานวน 3 ครั้งๆ

(1) นัดไกล่เกลี่ยครั้งแรกในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดย

ในวันดังกล่าวบริษัทฯได้ยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับเงินเยียวยา

ค่าเสียหายของบริษัท ,เงินค่าปรับ และการดำาเนินการส่ง

มอบงานตามสัญญาใหม่ ให้กับ ขสมก. 

(2) นัดไกล่เกลี่ยครั้งที่สองในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผล

การไกล่เกลี่ย มีรายละเอียดเกี่ยวด้วยเรื่องระบบฯ ซึ่ง

จะนำามาส่งมอบตามสัญญาใหม่ ที่ทั้งสองฝ่ายยังเจรจา

นอกรอบไม่แล้วเสร็จซึ่งยังไม่อาจหายุติได้และต้องใช้

เวลาพอสมควร ทั้งสองฝ่ายจึงขอยุติการเจรจาในชั้นศาล  

และศาลได้มีคำาสั่งยกเลิกกำาหนดนัดไกล่เกลี่ยครั้งที่สาม 

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และให้ทั้งสองฝ่ายเจรจา

นอกรอบ หากทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจาตกลงกันได้ใน

ภายหน้าก่อนวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง ก็ให้ยื่น

คำาขอไกล่เกลี่ยใหม่ได้   ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการ

ไกล่เกลี่ยนอกรอบและพิจารณาข้อเสนอทั้งสองฝ่าย โดย

ทางฝ่ายบริหารฯ (CEO) ประสานเจรจาด้านเทคนิคและ

เทคโนโลยีระบบฯ ร่วมกับ ขสมก.

วิเคราะห์ผลกระทบทางคดี

(1) กรณีศาลมีคำาพิพากษาคดีถึงที่สุด (ชั้นศาลปกครอง

สูงสุด) ให้บริษัทฯ แพ้คดีหรือพิพากษายกฟ้อง

• ในด้านคดีความในชั้นศาล ขสมก. อาจใช้สิทธิ

ในการฟ้องกลับเรียกค่าเสียหายในค่าปรับตาม

สัญญาซึ่ง ขสมก.ได้มีหนังสือเรียกร้องมายังบริษัท 

ประมาณ 107 ล้านบาท ทั้งนี้ ขสมก.ต้องพิสูจน์

ค่าเสียหายและบริษัทสามารถต่อสู้คดีในชั้นศาล

ปกครองกลาง และศาลปกครองสูงสุดได้ (ใช้

เวลาประมาณไม่ต่ำากว่า 4-8 ปี ) ซึ่งถ้าผลคดีศาล

พิพากษาให้ ขสมก.ชนะคดี ในชั้นศาลปกครอง

สูงสุด บริษัทอาจมีภาระในการชดใช้เงินค่าปรับ

ดังกล่าวซึ่งเป็นดุลยพินิจศาลในการลดค่าปรับลง

เท่าใดก็ได้ หรือในกรณีศาลปกครองสูงสุดยกฟ้อง 

คดีเป็นอันสิ้นสุดลงทันที

• ในด้านค่าใช้จ่ายต้นทุนโครงการบริษัทฯ ได้บันทึก

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานต่างๆ เป็นค่าใช้จ่าย

ไว้แล้ว 

• บริษัทฯ มีทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุอุปกรณ์ท่ีรอการติดต้ัง 

ซึ่งได้ทำาการประเมินรับรองคุณภาพแล้วยังไม่เกิด

การด้อยค่า วัสดุอุปกรณ์นี้มีมูลค่าประมาณ 346 

ล้านบาท เพื่อเตรียมติดตั้งให้กับ ขสมก. ตาม

เงื่อนไขการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ทันตามกำาหนด หาก

การเจรจาไกล่เกลี่ยไม่สำาเร็จบริษัทฯ ยังสามารถ

นำาไปใช้โครงการขนส่งมวลชนอื่นๆ ของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน และคาดว่าจะได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

(2)  กรณีศาลมีคำาพิพากษาคดีถึงที่สุดให้บริษัทฯ ชนะคดี

• ในด้านคดีความในชั้นศาลสิ้นสุดลง 

• บริษัทอาจได้รับเงินเงินเยียวยาค่าเสียหายพร้อม

ดอกเบี้ย และค่าเสียโอกาส ตามฟ้องเป็นเงิน

จำานวน 1,556 ล้านบาท และได้รับคืนหลักประกัน

สัญญาฯ จำานวนเงิน 166 ล้านบาท ทั้งนี้จำานวน

เงินเยียวยาค่าเสียหายดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของศาล

คณะกรรมการบริษัทคำานึงถึงความสำาคัญของ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี (The Principles  

of Good Corporate Governance) โดยกำาหนดเป็น

นโยบายเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจบริษัทมีการกำากับดูแลกิจการ

ที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก ่

ผู้ลงทุน บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้น

อย่างสม่ำาเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญต่อระบบ

การควบคุม และตรวจสอบภายใน ส่วนการบริหารความเสี่ยง 

รวมทั้งการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยการสื่อสารข้อมูล

เผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบ  

เพื่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน และคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติอย่าง

สม่ำาเสมอ ณ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์

ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น  

 บรษิทัฯ พยายามควบคมุและบรหิารความเสีย่งอยา่ง

ใกลช้ดิ และคำานงึถงึเรือ่งจรยิธรรมในการดำาเนนิธรุกจิ โดยดำารง

ไว้ซ่ึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกๆ กลุ่ม ซึ่งมีสาระสำาคัญแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดท่ี 1 :  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of  
Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้ถือ

หุ้นทุกๆ คนอย่างเท่าเทียม โดยไม่กระทำาการใดๆ อันเป็น 

การละเมิดหรือการรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงได้อำานวย

ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ และได้กำาหนด

แนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับ 

การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

1) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบถึงความคืบหน้า

การดำาเนินงานของกิจการอย่างสม่ำาเสมอ โดยการแจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรง หรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

ส่วนท่ี 2

6. นโยบาย
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
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2) การจดัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะเลอืกใช ้และจดัเตรยีม

สถานที่ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวก ในที่ประชุม

เปิดโอกาสให้ซักถาม ตอบคำาถาม บันทึกข้อซักถาม  

การอำานวยความสะดวกเรื่องการมอบฉันทะ รวมถึงเลือก

วันและเวลาที่เหมาะสม

3) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้ง

ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ อย่างเพียง

พอสำาหรับการพิจารณา ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษา

อังกฤษให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย

กว่า 7 วัน หรือ 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 

และ/หรือ ตามที่กฎหมายกำาหนด และกำาหนดให้มี 

ความเห็นของคณะกรรมการประกอบในการพิจารณาลง

มติของผู้ถือหุ้นในทุกๆ วาระการประชุม รวมถึงกำาหนด

ให้มีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบใน

วาระสำาคัญๆ หรือตามที่กฎหมายกำาหนด

4) ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติให้มี

การแถลงแก่ผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของ

บริษัท การดำาเนินการประชุม วิธีการใช้สิทธิลงคะแนน 

และสิทธิในการแสดงความเห็นรวมทั้งการตั้งคำาถามใดๆ 

ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยประธานที่

ประชุม กรรมการ และกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งเฉพาะ

เรื่องต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล และตอบข้อ

ซักถามต่างๆ ทั้งนี้ ประธานกรรมการหรือประธานที่

ประชุมจะจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม โดยจะกำาหนด

เวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสสอบถามหรือ

แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่

5) หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีก่อน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำาการซื้อขายหลักทรัพย์รอบ

ถัดไป และบริษัทฯ จะมีการบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกครั้ง โดยมีเนื้อหาที่ประชุมถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึง

รายละเอียดกรรมการที่เข้าร่วมประชุม การแจงคะแนน

นับทุกๆ วาระ และข้อซักถาม หรือข้อคิดเห็นที่สำาคัญ 

เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะจัด

ส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับจากวันที่

ประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
(Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน

อย่างเท่าเทียม โดยมีการกำาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะโดยเสนอรายชื่อ

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นได้

พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้

ถือหุ้น และลงมติในวาระต่างๆ แทน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น

ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อ

สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงมติ

ในแต่ละวาระได้เอง

2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ 

เพื่อขอเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องใด

เรื่องหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วันทำาการก่อนวันประชุมผู้ถือ

หุ้น และทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และมี

ความเห็นว่าวาระดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ

ผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำานวยความสะดวก

ในการนำาเสนอวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะ

ดำาเนนิการแจง้เพิม่วาระการประชมุใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่น

ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ 

เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท 

โดยได้แจ้งความประสงค์ผ่านมายังบริษัทฯ พร้อมจัด

ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และ

หนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ

ชื่อมาอย่างครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณา

เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

กรรมการบริษัทตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ

แต่งตั้งเข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำาหนด

ออกตามวาระในแต่ละปี และนำาเสนอเข้าที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำาปี เพื่อพิจารณาลงมติต่อไป

4) บริษัทฯ มีแนวทางในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ

บริษัท โดยกำาหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานใน

หัวข้อจริยธรรม ซึ่งได้มีการเผยแพร่ให้พนักงานทุกคน

ทราบ

5) บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการป้องกันมิให้กรรมการ  

ผู้บริหาร ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำาคัญอันมีผลต่อ 

การลงทุน โดยบริษัทฯ จะแจ้งมติที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัททุกครั้งไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

ก่อนตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดทำาการซื้อขายหลักทรัพย์

รอบถัดไป กรรมการและผู้บริหารบริษัทจึงไม่มีโอกาส 

ใ ช้ ข้ อ มู ลภ า ย ใน เ พ่ือป ร ะ โ ย ช น์แ ห่ ง ตน  อี ก ท้ั ง

กรรมการและ ผู้บริหารบริษัทจะต้องรายงานการ

ถือครองห ลักท รัพ ย์ ทุ กค ร้ั ง ท่ี มี ก า ร ซ้ือห รือ ข าย

หลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำาการต่อสำานักงาน ก.ล.ต. 

6) กำาหนดหน้าท่ีของกรรมการและผู้บริหารในการงดซ้ือ

ขาย และโอนหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการ

เงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังประกาศอย่างน้อย 3 

วัน รวมถึงการรายงานการถือหลักทรัพย์ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกครั้งไว้ในนโยบาย 

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

7) กำาหนดหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะ

กรรมการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขาย

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of 
Stakeholders) 

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และได้

กำาหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้

เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มี

ส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า 

กิจการคู่ค้า ตลอดจนสังคมจะได้รับการดูแล นอกจากนี้

บริษัทฯ ยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียใน

กลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถดำาเนินกิจการต่อไปได้ด้วยดี ม ี

ความมั่นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที่ เป็นธรรมแก่ 

ทกุฝา่ย เพือ่สรา้งความสำาเรจ็ในระยะยาว โดยบรษิทัมแีนวทาง 

การปฏิบัติในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1) ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และให้ผล

ตอบแทนที่เหมาะสม

2) การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไข

ทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่ตกลงกัน

3) เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อ

ลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ

4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงกับเจ้าหนี้ที่

ให้การสนับสนุนเงินกู้แก่บริษัท

5) ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธี 

การที่ไม่สุจริต เพื่อทำาลายคู่แข่งทางการค้า

6) มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเพื่อเกื้อกูล

สังคมในวาระและโอกาสที่เหมาะสม 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
(Disclosure and Transparency)

นอกเหนือไปจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน

หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตาม

เงื่อนไขที่กฎหมายกำาหนดอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และตรง

เวลาแล้วนั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพื่อแสดงถึง

ความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ คือ

1) เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น จำานวนครั้งของการ

ประชุมและจำานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วม

ประชุมในปีที่ผ่านมา

2) เปิดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบริษัท

3) เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ หรือลักษณะของ

ค่าตอบแทน

4) รายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติ

งานตามนโยบาย

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้นอกจากจะได้เปิดเผย 

สู่สาธารณะผ่านทางสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำานักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาด

หลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท (Board Responsibilities)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่

มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากหลากหลาย

อาชีพ ที่เป็นประโยชน์ในการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 

และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการได้มีส่วนร่วม

ในการกำาหนด และ/หรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท

ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตาม

แผนธุรกิจและงบประมาณที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้

แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะ

สมของการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และมีการติดตามผล 

การดำาเนินการอย่างสม่ำาเสมอ

 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 7 คน ประกอบด้วย

กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 2 คน และกรรมการ

บริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำานวน 5 คน โดยมีกรรมการที่มี

คุณสมบัติเป็นอิสระจำานวน 3 คน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของ

จำานวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการ

ที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จำานวน 3 คน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี และ

ดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนับจากวันที่ได้รับ

แต่งตั้ง โดยได้กำาหนดขอบเขตและอำานาจในการดำาเนินการ
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ของคณะกรรมการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะ

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ
บรษิทัมนีโยบายในการกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

ทีเ่ปน็ตวัเงนิไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส และนำาเสนอขออนมุตัิ

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำาทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์

ในการกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้

1) มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่

ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน 

2) ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษา

กรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพใน 

การปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทได้

3) องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส 

และง่ายต่อการเข้าใจ

4) เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการใน

อุตสาหกรรมเดียวหรือใกล้เคียงกัน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการทำาการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยให้กรรมการประเมินผล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม เพื่อให้คณะ

กรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา ซึ่ งผล 

การประเมินนั้น คณะกรรมการจะได้ทำาการวิเคราะห์ และ

หาข้อสรุปเพื่อกำาหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การทำางานของคณะกรรมการต่อไป

6.1 การกำากับดูแล
การดำาเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีการแต่งตั้ งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

ในบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้กำาหนดระเบียบปฏิบัติให้ 

การเสนอชื่อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่ง

ตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อ

ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย นอกจากนี้การทำารายการ

เกี่ยวโยง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำา

รายการสำาคัญอื่นๆ ให้ใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิด

เผยข้อมูลและการทำารายการในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์

ของบริษัทฯ รวมถึงมีการกำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล 

และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยในรูปแบบเดียวกันกับ

บริษัทฯ เพื่อบริษัทฯสามารถตรวจสอบและนำามาจัดทำางบ

การเงินรวมได้ทันตามกำาหนด

6.2 การดูแลเร่ือง 
การใช้ข้อมูลภายใน 

สำาหรับการดูแลเรื่องการนำาข้อมูลภายในของ 

บริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของผู้บริหาร บริษัทฯ  

มีนโยบายที่ค่อนข้างเข้มงวดในการเปิดเผยข้อมูลทางด้าน

แผนงานบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางด้านการบัญชี และการเงิน 

เนื่องด้วยบริษัทฯ ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ที่อยู่

ภายใต้การควบคุมดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด 

ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ ไม่สามารถนำาข้อมูลภายในไปเปิด

เผยต่อบุคคลภายนอกได้ นอกจากได้รับการอนุมัติเป็น 

ลายลักษณ์อักษร

สำาหรับข้อมูลทางการบัญชี และการเงินมีการจัด

เก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้ที่สามารถดูข้อมูลได้ต้อง

เป็นผู้มีอำานาจ และหน้าที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการกำาหนดรหัส

ผ่านโดยเฉพาะบุคคล และไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยแก่ 

ผู้ใด ทั้งนี้สำาหรับข้อมูลสรุปทั้งหมด และข้อมูลบัญชีการเงิน

ที่ตรวจสอบจะอยู่ในความรับผิดชอบของประธานคณะผู้

บริหารด้านการเงิน โดยจะมีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการ

บริษัท หลังจากการผ่านการตรวจสอบ และเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเป็นขณะเดียวกัน หรือหลัง

จากที่บริษัทฯ ได้แจ้งและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาด

หลักทรัพย์ฯ ผู้บริหารของบริษัททุกคนมีความเคารพ ยึดมั่น 

และถือปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติของตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ โดยเคร่งครัด และที่ผ่านมาไม่พบว่ามีการนำาข้อมูล

ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ

หรือผู้บริหารแต่อย่างใด

 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารเข้าใจถึง

ภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท

ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลาด

จนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงาน 

ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
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 บริษัทฯ มีข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลสำาคัญของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ  ข้อมูล

เกี่ยวกับญาติพี่น้อง การเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล

อื่นใด หรือการเข้าไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นใด 

เป็นต้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สำาคัญให้แก่เลขานุการบริษัททราบภายใน 7 วันนับจากมี 

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น

ข้อมูลล่าสุดเสมอ เลขานุการบริษัทจะนำาเสนอต่อประธาน

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบ

ภายใน 7 วันนับจากได้รับแจ้ง รวมทั้งได้มีข้อกำาหนดให้

กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้บริษัททราบทันทีกรณีที่บริษัทฯ 

มีการพิจารณาเข้าทำาธุรกรรมใดๆ ก็ตามกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ของกรรมการ และผู้บริหาร ซึ่งอาจจะเข้าเกณฑ์รายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เลขานุการบริษัท  

แจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ทราบเพื่อดำาเนินการตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ

บริษัท ฝ่าฝืนข้อกำาหนด ข้อบังคับ และกฎระเบียบของ 

บริษัทฯ  บริษัทฯจะดำาเนินการลงโทษ ตามที่ได้กำาหนดบท

ลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทมีหน้าที่ต้องเปิด

เผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนและของคู่สมรสและ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อ

ใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ์

ก็จะต้องรายงานตามแบบ 59 ต่อสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ภายใน 3 

วันทำาการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลัก

ทรัพย์ และภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น

กรรมการหรือผู้บริหาร  บริษัทฯ มีการกำากับดูแลกิจการใน

การแจ้งการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมอบหมายให้

เลขานุการบริษัท ทำาหน้าที่แจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร

ทราบ ผ่านทางช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อ

ให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญ

เรื่อง “ไม่ซื้อ หรือขายหุ้นของบริษัท” ในช่วงระยะเวลา 1 

เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน

6.3 จรรยาบรรณธุรกิจ
จรรยาบรรณของบริษัทจัดทำาขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 

2556 และได้ปรับปรุงครั้งที่ 1 ในปี 2559 เพื่อให้การดำาเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสยุติธรรมและ

สามารถตรวจสอบได้รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น

ธรรมหน่วยงานตรวจสอบภายในดำาเนินการตรวจสอบใน

ความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานโดยดำาเนินงานอยู่ในระเบียบ

ข้อบังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ก่อนและผลการตรวจสอบจะถูกรายงานให้คณะกรรมการ

บริษัททราบในทุกไตรมาสนอกจากนี้ เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติ

และการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย

ที่เกี่ยวข้องกับหลักการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท สามารถดูราย

ละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ

บริษัท ที่

 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 บริษัทฯ มีนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน จากผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่อง

ร้องเรียน สำาหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน และภายนอกองค์กร 

มีการตรวจสอบตามขั้นตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร และส่งให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อ

รายงานต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท พิจารณาดำาเนินการ 

โดยมีนโยบายการรักษาความลับของผู้ร้องเรียน ไม่เปิดเผย

ชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำาเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้อง

เรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้แจ้ง

เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจ

สอบ รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบริษัทฯมี

กระบวนการสอบสวนหากพบว่ามีการละเมิดจรรยาบรรณใน

การดำาเนนิธรุกจิ และหากพบวา่บคุลากร คูค่า้  หรอืลกูคา้ของ 

บริษัทฯ ละเมิดข้อกำาหนดด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 

บริษัทฯ จะไม่มีการผ่อนผันใดๆ 

 นโยบายการกำาหนดความรับผิดชอบ แนวทาง

ปฏิบัติ และข้อกำาหนดในการดำาเนินการที่เหมาะสม สำาหรับ

การป้องกันการคอร์รัปชั่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ในเว็บไซต์ของบริษัทที่

https://investor.cho.co.th/storage/content/corporate-governance-principle/20170822-cho-anti-corruption_policy-th.pdf
https://investor.cho.co.th/storage/content/corporate-governance-principle/cho-code-of-conduct-th.pdf
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ปี

ผลการประเมิน

(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

คะแนนของ  

CHO

จัดอยู่ใน

ระดับ

ปี 2563 94 ดีเยี่ยม

ปี 2562 98 ดีเยี่ยม

ปี 2561 96 ดีเยี่ยม

จัดอยู่ในระดับ

ปี 2563 ดีเลิศ

ปี 2562 ดีเลิศ

ปี 2561 ดีเลิศ

6.4 การเปล่ียนแปลง
และพัฒนาการท่ีสำาคัญ

การประเมินการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
บริษัทฯ ได้รับผลการสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบียน(Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies - CGR) ประจำาปี 2563 ในระดับดีเลิศ (Excellent) ซึ่ง

จัดทำาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และมีผล

การสำารวจของปี 2561-2563 ดังนี้

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง 

จึงทำาให้ในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพ 94 คะแนน จัดอยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

(AGM Checklist) ประจำาปี 2563 ซึ่งจัดทำาโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทย และมีสรุปผลการประเมินฯ ของปี 2561-2563 ดังนี้

หมายเหตุ ปี 2563 นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นกรรมการบริษัทมีข่าวด้านการกำากับดูแลกิจการ เรื่องการทำารายการ

ระหว่างกัน ระหว่างกรรมการบริษัทและบริษัท ช.ทวี เทอร์โมเทค จำากัด (บริษัทย่อย) ในประเด็นเงินให้กู้ยืม

แก่กรรมการ โดยกรรมการอิสระของบริษัทได้ให้นายสุรเดชฯ ดำาเนินการให้ถูกต้องซึ่งนายสุรเดชฯ ได้ดำาเนิน

การแล้ว  และกรรมการอิสระได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อ

ดำาเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว        

ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน 

กล่องรับเรื่องร้องเรียน บริษัทฯ ได้ตั้งไว้ในสถานที่เปิดเผย สะดวกต่อการยื่นคำาร้องเรียน ที่สำานักงานใหญ่ของบริษัท

จดหมาย   ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท ช ทวี จำากัด (มหาชน)

265 หมู่ 4  ถนนกลางเมือง  ตำาบลเมืองเก่า  

อำาเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40000

อีเมล์ auditcom@cho.co.th

เว็บไซต์บริษัท www.cho.co.th

โทรศัพท์ 043-043880-90 ต่อ 1235 

โทรสาร 043-043899

 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการติดตามและรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและการส่งข้อความคิดเห็น มาโดยตลอด 

ทั้งนี้ในปี 2563 ไม่มีเรื่องร้องเรียนใดๆ ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร

ผลการปฏิบัติท่ียังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี
ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

รายการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

1. คณะกรรมการของบริษัท ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 

ร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด

ธุรกิจของบริษัทฯ จำาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความ

สามารถและประสบการณ ์เพือ่นำาพาบรษิทัฯ ใหป้ระสบผลสำาเรจ็

2. บริษัทไม่ได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

กรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการลง

คะแนนแบบสะสม (Cumulative Voting)

บริษัทฯ ได้กำาหนดวิธีการลงคะแนนแบบ หุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง  

(1 Share : 1 Vote) เนื่องจากปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

3. บรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ปดิเผยรายละเอยีดคา่ตอบแทนเฉพาะ

ของ CEO แต่จะเปิดเผยรวมอยู่กับค่าตอบแทนของ

กรรมการ และผู้บริหารทั้งคณะ

องค์กรมีขนาดเล็ก และข้อมูลยังไม่มีผลกระทบกับการบริหาร

จัดการ

4. ประธานกรรมการบริษัทไม่ได้มาจากกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี

ประสบการณ์ในธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถให้

ความเห็นกับคณะกรรมการและผู้บริหารได้เป็นอย่างดี

5. มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่ง

กรรมการมาเกิน 9 ปี (Penalty)

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม

มาตรา 89/7 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.

2535 มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ตั้งแต่ดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริษัทไม่เคยมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ตัดสินใจในวาระต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ

ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด การรักษากรรมการอิสระที่มีความรู้

ความสามารถไว้กับบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับประโยชน์ และ

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการอิสระท่านใหม่ที่จะ

เหมาะสมกับบริษัท

6. บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ เคยร่วมประกาศเจตนารมณ์ เป็นแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อปี 2560 ซึ่งได้

หมดอายุแล้ว และบริษัทฯ มีแผนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

อีกครั้ง ในอนาคต
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การจัดทำารายงานความย่ังยืนประจำาปี 2563
บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการพัฒนาเพื่อความ

ยั่งยืน (Sustainable Report) ประจำาปี 2563 เพื่อเผยแพร่

และรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในระหว่างวัน

ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563  โดยมุ่งเน้นให้

ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนตาม

โครงสร้างของ One Report   โดยอธิบายถึงนโยบายและ

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน การจัดการผลกระทบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ การจัดการด้าน

ความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม และการจัดการด้านความยั่งยืน

ในมิติสังคม

การนำาหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีสำาหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2563

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง 

สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้นำาหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำา

ทุกไตรมาส เพื่อเป็นการทบทวนการนำา CG Code ไปปรับใช้

ให้เหมาะสมกับธุรกิจ โดยในปี 2563 เรื่องที่คณะกรรมการได้

มีการทบทวนเรื่องดังนี้

• ไตรมาสที่ 1/2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 7/2563 พิจารณาทบทวน 2 เรื่อง 

1. ทบทวนการกำ ากั บกิ จการที่ ดี  ประ เด็ นทาง 

ด้านกฎหมาย

2. ทบทวนการปฏิบัติเรื่องการการจัดการ บริหาร 

ความเสี่ยง ในไตรมาส 1/2563

• ไตรมาสที่ 2/2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 8/2563 พิจารณาทบทวน 2 เรื่อง

1. พิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีไตรมาส2/2563

2. พิจารณาเรื่องการบริหาร จัดการความเสี่ยง ไตรมาส 

2/2562

• ไตรมาสที่ 3/2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 12/2562  พิจารณาทบทวน 2 เรื่อง

1. พิจารณาเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดีไตรมาส 3/2563

2. พิจารณาเรื่องการบริหาร จัดการความเสี่ยง ไตรมาส 

3/2562

• ไตรมาสที่ 4/2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 2/2564  พิจารณาทบทวนเรื่อง การดำาเนินการที่ผ่าน

มาในปี 2563 ทบทวนนโยบายต่าง ๆ  เพื่อปรับปรุง และ

ทบทวนการบริหารความเสี่ยง ทบทวนกฎบัตร

1. พิจารณาแบบการประเมินงานของประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร แบบประเมินตนเองของคณะ

กรรมการบริษัท แบบประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แบบประเมินของคณะกรรมการกำากับ

ดูแลกิจการฯ แบบประเมินตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี เพื่อประเมินผลการดำาเนินงานในปี 2563

2. พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

และผู้บริหารระดับสูง ประจำาปี 2564

7.1 โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง สรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ CSR ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมก�รบริษัท

คณะกรรมก�ร
ตรวจสอบ

คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร บริห�ร
คว�มเส่ียง สรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ / ประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร

คณะกรรมก�รคว�ม
รับผิดชอบต่อสังคม

และส่ิงแวดล้อม

หน่วยง�นดูแลก�รปฏิบัติ
ต�มกฎระเบียบข้อบังคับ 

และกฎหม�ย

เลข�นุก�รบริษัท ผจก.แผนก
ตรวจสอบภ�ยใน

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่อ�วุโส / รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�รอ�วุโส

รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ / รองประธ�นเจ้�หน้�ท่ีบริห�ร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ / ประธานคณะ 

ผู้บริหารด้านพัฒนาธุรกิจ 
ในประเทศ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ / ประธานคณะ 
ผู้บริหารด้านการตลาด

ในประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ / ประธานคณะ 
ผู้บริหารด้านบริหาร 

ความเส่ียง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ / ประธานคณะ
ผู้บริหารด้านศักยภาพ

องค์กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ / ประธานคณะ 
ผู้บริหารด้านการเงิน  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ / ประธานคณะ 
ผู้บริหารด้านการตลาด 

ต่างประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ / ประธานคณะ 
ผู้บริหารด้านการผลิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ / ประธานคณะ
ผู้บริหารด้านออกแบบ

วิศวกรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ / ประธานคณะ 

ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. 
โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการและข้อมูลสำาคัญ
เก่ียวกับคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�ร 
ชุดย่อย  ผู้บริห�ร พนักง�นและอ่ืน ๆ


