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Corporate Governance Policy
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญ และมีความมุ่งหวัง ที่จะยกระดับการกํากับดูแลกิจการ ไปสู่ระดับสากล เพื่ อให้
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหารงานและก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่าย

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้พัฒนาด้านการกํากับ ดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

1.

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อที่ 3 “การต่อต้านการทุจริต”)

- จัดอบรมและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
- ปรับปรุงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น(Anti-Corruption Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลใช้บังคับฉบับปรับปรุง ครั้งที่
1/2560 ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. ดําเนินการปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ
การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณและข้อกําหนดเกี่ยวกับจริย
ธรรมของบริษัทฯ(Whistleblower Policy) โดยได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ โดยได้ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ท่เี ว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. ดําเนินการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2560 ) เพื่ อให้
ครอบคลุมแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นสากล มีความทันสมัย เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลงไป
โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมพาพั นธ์ 2560 ทั้งนี้ได้
ประกาศใช้และเผยแพร่ไว้ท่เี ว็บไซต์ ของบริษัทฯ

4. บริษัทฯ ได้รับผลสํารวจโครงการ CGR ประจําปี 2560 CG Scoring ระดับ 5 ดาว

5. ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 ในงาน SET Sustainability Award 2017 จัด
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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6. ได้รับรางวัล Rising Star ในงาน SET Sustainability Awards 2017 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

7. บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

8. ได้รับรางวัล Best CEO Awards (CEO of company listed on mai) ในงาน SET Awards 2017 จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รางวัล Best Company Performance Awards Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. รางวัล Outstanding Company Performance Awards Company Listed on mai ในงาน SET
Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. CEO of Company Listed on mai ในงาน SET Awards 2017 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. รางวัลองค์กรแม่ข่ายการพั ฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องดีเด่น พ.ศ. 2560 จากสภาวิศวกร

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวดได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือ
หุ้น หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการโดยมีเนื้อหาดังนี้

———————————————————————————————————————————————หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (RIGHTS OF SHAREHOLDERS)
———————————————————————————————————————————————บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้นจึงให้ความสําคัญ เคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ทุกรายด้วยความเป็นธรรม ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สิทธิพ้ื นฐานที่ผู้
ถือหุ้นได้รับอย่างเสมอภาคกันประกอบด้วย สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อ่น
ื เข้าประ
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ชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการเสนอเพิ่ มวาระการประชุม สิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่ง
ตั้งและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ สิทธิในการรับ
เงินปันผลสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิท่จ
ี ะได้รับสารสนเทศอย่างเพี ยงพอและ
ทันเวลา ตลอดจนการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงได้อย่าง
เต็มที่

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมถึงหลักเกณฑ์อ่น
ื ๆที่กฎหมายกําหนด
เพื่ อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนวันประชุม คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับจากวันสิน
้ สุดของรอบ
ปีบัญชีของบริษัทฯ โดยในปี 2560 ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 –
12.00 น. ณ ห้อง ศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดทําเป็นหนังสือนัดประ
ชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดและ
เหตุผลตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ หรือเพื่ อพิ จารณาแล้วแต่กรณี
รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ พร้อมกับแนบหนัง
สือมอบฉันทะสําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และทําการโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิ มพ์ ติดต่อกัน 3 วัน ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และหรือตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้
กําหนดเป้าหมายในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 21 วัน รวมทั้งนําเส
นอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน คณะกรรมการมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนได้ให้ความสําคัญในการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบอํานาจให้ฝา่ ยจัดการ และนายทะเบียนหุ้น ของบริษัทฯ ดําเนินการจัดเตรียมการประชุมผู้
ถือหุ้น ในการจัดส่งจดหมายนัดประชุม จัดเตรียมสถานที่ ที่สามารถเดินทางไปได้สะดวกรวมถึงเลือกวันเวลาที่
เหมาะสม ตลอดจนการให้ข่าวสารการประชุม การให้ความสะดวกในการประชุม รวมถึงการจัดเตรียมข้อมูลที่เปิด
เผยเพี ยงพอเพื่ อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาให้
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เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความเห็นและตั้งคําถามอย่างเท่าเทียมกันต่อที่ประชุมตา
มระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เพิ่ มวาระอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งกรรมการทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิง
่ ประธานคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนจากผู้สอบบัญชีได้เข้าประ
ชุมผู้ถือหุ้นเพื่ อตอบคําถามหรือชี้แจงต่อที่ประชุม

ในวันที่มีการจัดการประชุม บริษัทฯ ได้คํานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นในการมาเข้าร่วมการประชุมจึงเลือกสถาน
ที่ประชุม ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 และได้เตรียมความพร้อมเพื่ อให้การประชุมดําเนินไปอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่ให้ง่ายต่อการติดต่อ มีพนักงานต้อนรับคอยให้การดูแล มีเจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนในจํานวนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนโดยใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการเริ่มการประชุม และได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้
ถือหุ้นอย่างครบถ้วนตามวาระ

เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เริ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัททั้ง 7 ท่าน เลขานุการบริษัท และผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าประจําที่เพื่ อเริ่มการประชุม รวมถึงสํานักงานกฎหมายเทพ จํากัด ซึ่งได้รับเชิญเข้าร่วม
ประชุมในฐานะเป็นผู้สังเกตการณ์การจัดการประชุมเพื่ อให้การประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามบทกฎหมายและข้อ
บังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านโดยเฉพาะประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่ อคอยตอบ
คําถามจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้แจ้งจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและแบบมอบฉันทะ และได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงสิทธิตามข้อบังคับของบริษัทฯ
การดําเนินการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตั้งคําถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบว่าการประชุม
ตลอดจนชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแยกออกจากกัน โดยเฉพาะอย่างยิง
่ ผู้
ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่ อให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ โดยได้กํา
หนดเวลาในการพิ จารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมในการลงคะแนน และได้ให้ข้อมูลของผู้ตรวจสอบบัญชีอย่างถูก
ต้องและเพี ยงพอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผ
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———————————————————————————————————————————————หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (EQUITABLE TREATMENT OF SHAREHOLDERS)
———————————————————————————————————————————————บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจและได้
กําหนดแนวทางในการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือ
หุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว โดยความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นที่ได้รับจา
กบริษัทฯ เป็นดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่
งกรรมการได้เป็นการล่วงหน้า โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รวมถึงขั้นตอน
และวิธีการพิ จารณาที่ชัดแจ้ง ในการที่บริษัทฯ จะรับบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยการเสนอวาระการประชุมและ
การเสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการสามารถกระทําผ่านทาง www.pps.co.th. ในระหว่างวันที่ 27
ตุลาคม 2560 – 30 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้ามา

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกในการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
ตามประกาศของกรมพั ฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรื่อง การกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นทั้งรูปแบบทั่วไป และรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือ
หุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการตรวจสอบอย่างเพี ยงพอเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนได้ สําหรับหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้
ผู้อ่ืนมาลงคะแนนเสียงแทนแต่มิได้ติดอากรแสตมป์ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบติดอากรแสตมป์น้น
ั เอง

วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล โดยคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนมีอยู่ คือ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 บริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้กรรมการบริษัททุก
คนเข้าร่วมการประชุม โดยกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมจํานวน 7 คน จากจํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ของจํานวนกรรมการบริษัททั้งหมด เมื่อถึงเวลาเริม
ี จงวิธีการลงคะแนนและนับ
่ การประชุม เลขานุการบริษัทได้ช้แ
คะแนนเสียงแก่ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการลงคะแนนเสียงที่กําหนดให้หนึ่งหุ้นคือหนึ่ง
คะแนนเสียง และการลงคะแนนเสียงให้ทําโดยเปิดเผย โดยบริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นครบ
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ทุกวาระ สําหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการพิ จารณาแต่งตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล

การประชุมได้ดําเนินไปตามวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่ มเติมวาระอื่นจากที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้น และได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นเพื่ อเสนอแนะแก่ท่ีประชุมในเวลาที่เพี ยงพอและเหมาะสมก่อนที่จะ
มีการลงมติในวาระการประชุมนั้นๆ ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือ
หุ้นได้ลงคะแนนแล้วบริษัทฯ จัดให้มีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ทันที ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสมัคร
เข้าทําหน้าที่ตรวจนับ สังเกตการณ์ และยืนยันความถูกต้องของคะแนน การลงคะแนนและนับคะแนนจึงเป็น
ไปอย่างถูกต้อง เปิดเผย และรวดเร็ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้มีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐานสําหรับการ
ตรวจสอบในภายหลัง รวมถึงได้บันทึกมติท่ีประชุมทั้งจํานวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
ในแต่ละวาระเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงได้บันทึกคําถาม คําชี้แจงและความเห็นของที่ประชุมไว้

หลังจากการประชุม 14 วัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน www.pps.co.th. และจัดเก็บ
รายงานการประชุมไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่ อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบได้

สําหรับการดูแลข้อมูลภายในของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวและนําไปบังคับใช้กับผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ นําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่ อประ
โยชน์ส่วนบุคคล รายละเอียดในเรื่องนี้ได้เปิดเผยในหัวข้อการกํากับดูแลข้อมูลภายใน ทั้งนี้ในระหว่างปี 2560
ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างมีนัย
ยะสําคัญในช่วงก่อนที่จะมีการเปิดเผยงบการเงิน

บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ท่ีขัดแย้งกันไว้ในข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ
และคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ไม่พึงดําเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยในปี 2560 ไม่ปรากฎข้อเท็จ
จริงว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้มีการกระทํารายการที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ขอ
งบริษัทฯ แต่อย่างใด
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———————————————————————————————————————————————หมวดที่ 3 การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (ROLES OF STAKEHOLDERS)
———————————————————————————————————————————————ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการทํางานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย การบริหารจัดการผลประโยชน์เป็นสิ่งที่
บริษัทฯ ระมัดระวังและพยายามรักษาความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย โดยปฏิบัติตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัดเพื่ อคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
บริษัทฯ ตั้งมั่นในความยุติธรรม และความมีคุณธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดอย่าง
ไม่เป็นธรรม ไม่ใช้วิจารณญาณ หรือความสัมพั นธ์ส่วนตัวตัดสิน และให้โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและชุมชน และถือเป็นภารกิจหลัก
ที่จะสร้างสรรค์โครงการ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในการพั ฒนาสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย
และวางแนวทางในการปฏิบัติรวมถึงการเปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ดังนี้
1.

ผู้ถือหุ้น - บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพั ฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว และแบ่ง
ปันผลกําไรให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม รวมทั้งนําเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

2. พนักงาน - บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ใช้ระบบการประเมินผลงาน (KPI)
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผลจากการประเมินจะใช้ในการวางแผนการฝึกอบรม การสนับสนุน
เรื่องการศึกษาต่อของพนักงาน และการพิ จารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรม รวมทั้งบริษัทฯ ยังจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานและสวัสดิการต่างๆ กํากับดูแลเรื่องความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี
ในสถานที่ทํางาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หน้า 135-137)

3. ลูกค้า - บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง
่ การให้บริการ มุ่งเน้นให้เกิดความพอใจ
สูงสุดกับลูกค้า โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้ขอให้ลูกค้าประเมินความพึ งพอใจในการบริการของบริษัทฯ ที่มีต่อ
ลูกค้า ซึ่งผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ย 80% ทั้งนี้ บริษัทฯ มีหลักประกันให้กับลูกค้าจากทุนจดทะเบียน 215
ล้านบาทเพื่ อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายิ่งขึ้น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 6 ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ
ผู้บริโภค หน้า 137)
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4. คู่ค้า - การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติต่อคู่ค้าตามสัญญาที่
ตกลงกันและยึดมั่นตามหลักกฎหมาย (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่ อส่ง
เสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 133)

5. คู่แข่ง - บริษัทฯ ยึดหลักการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่ อทําลายคู่แข่ง
ทางการค้า การแข่งขันจะไปเป็นอย่างเป็นธรรม วัดกันที่คุณภาพของงาน (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2
ข้อ 2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม หน้า 133)

6. เจ้าหนี้ - บริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่ อชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ท่ใี ห้การสนับสนุนเงินกู้
ของบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.2 การปฏิบัติต่อคู่ค้าเพื่ อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคม หน้า 133)

7. ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ – บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์
ของบุคคลอื่น (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 2 ข้อ 2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินของผู้อ่น
ื หน้า 134)

8. สิทธิมนุษยชน – บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติท่จ
ี ะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายละเอียด
ปรากฎในหัวข้อที่ 4 การเคารพสิทธิมนุษยชน หน้า 135)

9. สังคม - บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสําคัญต่อการรับผิดชอบและตอบแทนสู่สังคม (รายละเอียดปรากฎ
ในหัวข้อที่ 7 การร่วมพั ฒนาชุมชนและสังคม หน้า 137-139)

10. ชุมชน - บริษัทฯ มีนโยบายและให้ความสําคัญต่อการมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพั ฒ
นาชุมชนในวาระและโอกาสที่เหมาะสม (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 7 การร่วมพั ฒนาชุมชนและสังคม หน้า
137-139)

11. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม - บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้
มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดปรากฎในหัวข้อที่ 8 การดําเนินงานด้านสิง
่ แวดล้อมและ
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หน้า 139-140)
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3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ
ภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

• 3.2.1 ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวน
การรับและพิ จารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2552 โดยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เว็บไซต์

http://www.pps.co.th

โทรศั พท์:

02-7182785-9

โทรสาร:

02-3005545-6

• สําหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง
E-mail ในระบบของบริษัทฯ

• 3.2.2 กรณีท่ีต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหาพนักงานภายในองค์กร ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านทาง E-mail : cgcommittee@pps.co.th

• 3.2.3 กรณีท่ีต้องการร้องเรียนหรือกล่าวหากรรมการบริษัท/ กรรมการผุ้จัดการ ให้แจ้งเรื่องที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผ่านทาง E-mail : whistleblow@pps.co.th
3.3 ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความประสงค์จะติดต่อกับคณะกรรมการบริษัทโดยตรง (ไม่ผ่านผู้บริหารของบริษัทฯ)สามารถ
ร้องเรียน ได้ท่ี Email: whistleblow@pps.co.th ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
กรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระเป็นผู้รับรายงาน หรือข้อร้องเรียนเหล่านั้น และทําการสอบสวนและรา
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ยงานต่อคณะกรรมการ อนึ่ง บริษัทฯได้กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงนโยบาย
ในการเก็บรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนเข้าสู่กระ
บวนการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขต่อไป

3.4 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝา่ ยจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้ส่อ
ื หลาก
หลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิ มพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ส่อ
ื
ทางเว็บไซต์ และอีเมล์ ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพั นธ์
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย
3.5 งานนักลงทุนสัมพั นธ์

บริษัทฯ จัดให้มีนักลงทุนสัมพั นธ์ (Investor Relations) ทําหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้า
หนี้ นักวิเคราะห์อย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย
ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพั นธ์

ที่อยู่

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)
381/6 ซอยพระรามเก้า 58 (ซอย 7 เสรี 7) ถนนพระรามเก้า
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Email

ir@pps.co.th

Website

http://www.pps.co.th

Telephone:

0 2718-2785–9

FAX:

0 2300-5545-6
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———————————————————————————————————————————————หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
———————————————————————————————————————————————บริษัทฯ ให้ความมั่นใจต่อนักลงทุน โดยการเปิดเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วน
ทันเวลา โปร่งใส และเท่าเทียมกัน ทั้งข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงาน ส่วนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับ
การดูแลโดยกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่ อป้องกันไม่ให้ความลับของบริษัทฯ รั่วไหล
ไปยังคู่แข่งทางการค้า ตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยนอกจากจะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้นําเสนอทางเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ท่ส
ี น
ใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ
เพิ่ มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บ
ไซต์ของบริษัทฯ www.pps.co.th

บริษัทฯ กําหนดให้มีหน่วยงานและบุคคลที่จะประสานและให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจจะลงทุนกับบริษัทฯ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงพบปะและตอบข้อซักถามโดยผู้บริหารของบริษัทฯ
4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจําปี ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินรวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทฯ
ให้มีการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ร
ี ับรองทั่วไป มีการตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีท่เี ชื่อถือได้
และมีความเป็นอิสระดูแลให้บริษัทฯ เลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํา่ เสมอ จัดการดูแลให้
รายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นจริง และมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญเพี ยง
พอครบถ้วน สมเหตุสมผล และเป็นที่เชื่อถือได้
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คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทฯ มีฝา่ ยตรวจสอบซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เป็นระยะ
เพื่ อให้มีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและมีความสุจริตตามนโยบายที่บริษัทฯ
กําหนด และไม่ดําเนินการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้กรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่ในการสอบทานให้
บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องชัดเจน และทันเวลา สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิ จารณาการปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ และระเบียบ
ของบริษัทฯ พิ จารณาการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา ตามข้อกําหนดของการเป็นบริษัท
จดทะเบียน ในกรณีท่ม
ี ีรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะนํา
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อให้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลก่อนที่จะดําเนินการตามขั้น
ตอนต่อไป
4.2 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงโดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการทําหน้าที่
พิ จารณาและนําเสนอนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงาน และผลการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยนโยบายบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานในบริษัทฯ และครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อ
งกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงิน การผลิต การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต และการปฏิ
บัติงานด้านอื่นๆ รวมถึงสามารถพิ จารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบกําหนดมาตรการ
ในการแก้ไขและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และกําหนดมาตรการในการรายงานและการติดตามประเมินผล เพื่ อให้ม่น
ั
ใจได้ว่าระบบบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพสูง
4.3 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน
การดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกํากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่ อป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพี ยงพอในการ
ปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการกําหนดลําดับชั้นขอ
งอํานาจอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลในตัวกําหนดระเบียบการ
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ปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีฝา่ ยตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เอคเซคคิวทีฟ
บริการการบัญชี จํากัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบภายในและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ตรวจ
สอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

4.4 การทํารายการของกรรมการหรือผู้บริหาร

1.

บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ให้ทราบทุกครั้ง

2.

บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

3.

บริษัทฯ กําหนดเป็นนโยบายว่าการทํารายงานระหว่างกันที่สําคัญต้องได้รับการพิ จารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการ

4.5 การพบปะนักวิเคราะห์ นักลงทุน และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมในกิจกรรม บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่ อบริษัทฯ จะได้ดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพั นธ์ โดยชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดําเนิน
งานของบริษัทฯ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
•

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

•

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

———————————————————————————————————————————————หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (BOARD RESPONSIBILITIES)
———————————————————————————————————————————————คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่ อประ
โยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารงานของผู้
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บริหารเพื่ อให้ระบบงานต่างๆ ของบริษัทฯ ดําเนินไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯ ถูกต้องตา
มกฎหมายและจริยธรรม ส่วนผู้บริหารมีหน้าที่บริหารธุรกิจเพื่ อสร้างผลกําไร โดยการทําหน้าที่ดังกล่าวทั้งคณะ
กรรมการบริษัทและผู้บริหารจะปฏิบัติและร่วมกันรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เจ้า
หนี้ รัฐ ลูกค้าและสังคม

คณะกรรมการบริษัททําหน้าที่ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ
และคู่มือจรรยาบรรณ (สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน) วิสัยทัศน์ พั นธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ของบริษัทฯ
โดยพิ จารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติ ก่อนนําไปประกาศใช้ คณะกรรมการได้สนับสนุน และส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติรวมถึงติดตามการปฏิบัติดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน ( COMPLIANCE
UNIT) ขึ้นเพื่ อรับผิดชอบงานดังกล่าว ตลอดจนบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ และบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอีก 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพั ฒนาระบบการทํางาน ในรายงานประจําปี 2560 และใน
www.pps.co.th นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้ประธานกรรมการชุดย่อยเปิดเผยจํานวนครั้ง
ของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและความเห็นต่อการทํานหน้าที่ไว้
ในรายงานประจําปีด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดเผยกระบวนการกําหนดและความเหมาะสมของค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี 2560 ในหัวข้อ
เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นการเปิดเผยจํานวนครั้งที่เข้าประชุมของกรรมการในการประ
ชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดตามที่ปรากฎในตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ
และจํานวนค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการคณะต่างๆ ปรากฎในตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการคณะต่างๆ ระหว่างปี 2558 ถึงปี 2560

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯ
ให้มีความโปร่งใส ถูกต้อง รวมถึงการจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพี ยงพอในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน รวมทั้งสารสนเทศการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีท่ร
ี ับรองทั่วไปและตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีได้รับการรับรองจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วยกรร
มการที่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินประจําไตรมาสและงบการเงินประ
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จําปี ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชีท่ร
ี ับรองทั่วไป ก่อนที่จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิ จารณาต่อไป

ฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ มีหน้าที่นําเสนอข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้
ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 และประ
กาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยง และประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อพิ จารณาให้ความเห็น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน และรวดเร็วทันเวลา
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลทั่วไปที่สําคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลข่าว
สารต่างๆ เพื่ อให้ผู้ลงทุนและผู้ท่เี กี่ยวข้องทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อาทิ การแจ้งข้อ
มูลโดยผ่านระบบสื่ออิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การแจ้งข้อมูลโดยผ่าน
www.pps.co.th เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อเปิดเผยควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบ
บัญชี โดยจัดพิ มพ์ ไว้ในรายงานประจําปี เป็นประจําทุกปี

การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ แก่นักลงทุนทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีสนใจจะถือหุ้นในอนาคตเป็นอํานาจของประธาน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยนักลงทุนสามารถติดต่อได้ท่ส
ี ่วนงานผู้ลงทุนสัมพั นธ์
ของบริษัทฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-7182785-9 หรือ www.pps.co.th

5.1 วาระในการดํารงตําแหน่ง
วาระในการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

5.2 การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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นโยบายค่าตอบแทนกรรมการได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดีย
วกับอุตสาหกรรมการ และสูงเพี ยงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติท่ต
ี ้องการไว้ได้ และได้ขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิ จารณา
ผลตอบแทน และกรรมการชุดอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ มตามปริมาณงานที่เพิ่ มขึ้น

โครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ (ทั้งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ประกอบด้วย
1.

2.

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
•

เบี้ยประชุม

•

ค่าตอบแทนพิ เศษ (เงินโบนัส) ขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนประจํา เงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี -

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที่เสนอแนวทางและวิธีการในการกําหนดค่าเบี้ยประชุม
ค่ารับรอง เงินรางวัล และบําเหน็จ รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืนใดที่มีลักษณะเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการบริษัท
โดยการเสนอเรื่องเพื่ อขอความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประ
จําทุกปี เว้นแต่สิทธิอันพึ งมีพึงได้ตามระเบียบของบริษัทฯ

5.3 คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจากผู้มีคุณสมบัติท่เี หมาะสม โดยคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอํานาจแจ้งให้ฝา่ ยบริหารเข้าร่วม
ประชุม ชี้แจง หรือจัดทํารายงานเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
แต่ละชุด

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจํานวน 6 ชุด

1.

คณะกรรมการบริหาร : ต้องเป็นกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยในตําแหน่งต่อไปนี้
ให้ถือเป็นกรรมการบริหารของบริษัทฯ โดยตําแหน่ง ดังนี้

- ประธานกรรมการบริหาร (CEO)
- กรรมการผู้จัดการ (บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน))
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- รองกรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี (CFO)
- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายโครงการ
- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (CTO)
- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
- รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจฝ่ายต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง โดยได้รับการเสนอ
ชื่อจากคณะกรรมการบริหาร

2. ทั้งนี้ กําหนดให้กรรมการบริษัท มีสิทธิเสนอชื่อผู้เข้าเป็นกรรมการบริหารได้ ตามเห็นสมควร โดยกรรมการ
บริหารที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระดํารงตําแหน่ง คราวละ 2 ปี

3. คณะกรรมการตรวจสอบ : ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพี ยงพอที่จะทําหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบดํารงตําแหน่งวาระ ละ 3 ปี ดํารงตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ

4. คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน : ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มีกรรมการอย่าง
น้อย 3 คน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวนไม่เกิน 5 คน โดย
ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายงานต่างๆ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีหรือฝ่ายการเงิน ฝ่ายโครงการอย่างน้อย
ฝ่ายงานละ 1 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระในการดํารงตําแหน่งวาระละ 2 ปี ดํารงตําแหน่
งติดต่อกันได้ไม่เกินคราวละ 2 วาระ

6. คณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม : ประกอบด้วยกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคม อย่างน้อย 5 คน มีวาระในการดํารงตําแหน่งวาระละ 3 ปี เมื่อพ้ นจากตําแหน่งอาจได้รับการ
แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก
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7. คณะกรรมการพั ฒนาระบบการทํางาน :ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 6 คน และได้รับการอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริษัท มีวาระในการดํารงตําฟแหน่งคราวละ 2 ปี เมื่อพ้ นจากตําแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า
มาเป็นกรรมการใหม่ได้อีก

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุม เพื่ อปฏิบัติงานตามหน้าที่รวมตลอดถึงการรับทราบผลการดําเนินงานเป็นประ
จําอย่างน้อยทุก 3 เดือน ในการประชุมกรรมการต้องสามารถแสดงความเห็นและใช้ดุลยพิ นิจได้อย่างเป็นอิสระ
จํานวนองค์ประชุมของการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการจะเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง นอกจากจะมีเหตุจําเป็นอันเป็นเหตุสุดวิสัย
ซึ่งต้องแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯ จะรายงานจํานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจําปี และบริษัทฯ ได้จัดให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทกําหนดตารา
งการประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่ อให้คณะกรรมการทุกท่านได้ทราบกําหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่กรรมการทุกท่าน เพื่ อยืนยันกําหนดวัน และแจ้งให้
ทราบถึง เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยจัดส่งเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และเลขานุการคณะ
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากฝ่ายจัดการเพื่ อจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า
โดยเอกสารดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่เพี ยงพอต่อการตัดสินใจและการใช้ดุลยพิ นิจอย่างเป็นอิสระของคณะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้บันทึกประเด็นในการประชุม เพื่ อจัดทําเป็นรายงานการประชุม ที่
มีเนื้อหาสาระครบถ้วนและเสร็จสมบูรณ์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น เพื่ อเสนอให้ประธานกรรมการ
ลงนามและจะต้องจัดให้มีระบบการจัดเก็บที่ดี สะดวกต่อการค้นหา และเป็นความลับ

5.5 การประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสประชุมโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมตามความจําเป็น เพื่ อให้กรร
มการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้อภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝา่ ยจัดการร่วมด้วย
การหารือจึงเป็นไปอย่างอิสระ โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยในปี 2560 ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
5.6 การประชุมกรรมการอิสระ
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คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่ อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ
โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่ อให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2560
ได้มีการประชุมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

5.7 การรายงานข้อมูล

1.

คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุ
นทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคําอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้ง
ในด้านนโยบายผลการดําเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสําเร็จ และอุปสรรคของกิจการ

2. คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

3. คณะกรรมการได้จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทําและเปิดเผย
รายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจําปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยครอบคลุมถึง

- ข้อกําหนดของกฎหมาย ที่กําหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทําให้มีการจัดทํา งบการเงิน เพื่อ
แสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานในรอบปีท่ผ
ี ่านมาที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล

- ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีท่ถ
ี ูกต้องครบถ้วน และเพี ยง
พอเพื่ อจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่ อให้ทราบถึง จุดอ่อน เพื่ อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต
หรือมีการดําเนินการที่ผิดปกติ

- ให้คํายืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติ ตามมาตรฐานบัญชีท่รี ับรองโดยทั่วไปใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือ
ปฏิบัติโดยสมํา่ เสมอ ตลอดจนได้มีการพิ จารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทํางบการเงิน
ของบริษัทฯ

5.8 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ มีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่งงานบริหารที่สําคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน รวมถึงกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้จัด
ทําแผนสืบทอดตําแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่ อให้คณะกรรมการบริษัทพิ จารณา
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ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารระดับสูงเริ่มจากการคัดเลือกผู้ท่เี ป็นคนเก่งและดีมาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่น
ใหม่ท่ีมีความรู้ความสามารถมาพั ฒนา สร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอ
นาคต(FETURE LEADER) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพั ฒนาตามแบบแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล มีการมอบหมายงานที่
ท้าทาย รวมทั้งการหมุนเวียนงานเพื่ อพั ฒนาทักษะการเป็นผู้นํา และความรู้ในทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากร
ดังกล่าวได้ดําเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีท่ม
ี ีตําแหน่งงานว่างลง

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของตนเองโดยกรรมการ
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจําทุกปี โดยจัดให้มีการประเมินเป็นราย
บุคคล ทั้งคณะ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่ อให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรค
ในการดําเนินงานระหว่างปีท่ีผ่านมา เพื่ อให้นํามาแก้ไข และเพิ่ มประสิทธิภาพการทํางาน โดยการประเมินผลการปฏิ
บัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่ อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจะมีการนําผลการ
ประเมินมาพิ จารณาทบทวนและแก้ไขเพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการทํางานให้ดีย่ง
ิ ขึ้น

โดยในปี 2560 เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการ การทําหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพั นธ์กับฝ่ายจัดการ และการพั ฒนาตนเองของกรรมการและ
การพั ฒนาผู้บริหาร ซึ่งผลคะแนนการประเมินของคณะกรรมการบริษัท แบ่งออกเป็น 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 =
ปานกลาง, 1 = พอใช้, 0 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก สรุปได้ดังนี้

1.

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะ (As a Whole) มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 จากคะแนนเต็ม 4
ซี่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

2. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 จากคะแนนเต็ม 4
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
3. การประเมินผลงานคณะกรรมการตรวจสอบ มีคะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
4. การประเมินผลงานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน มีคะแนน 3.87 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก
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5. การประเมินผลงานคณะกรรมการธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม มีคะแนน 3.95 จากคะแนนเต็ม 4
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
6. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหาร มีคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
7. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคะแนน 3.91 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
8. การประเมินผลงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบการทํางาน มีคะแนน 3 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้กําหนดให้มีการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจําทุกปี
โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับ
ปรุงเพื่ อให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แบบประเมินดังกล่าวแบ่งออกเป็น 10 หัวข้อ ทั้งนี้ คณะ
กรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลประเมินต่อกรรมการผู้จัดการ

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทําหน้าที่กรรมการ เพื่ อให้กรรมการ
ใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิ
บัติในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดําเนินงานด้านต่างๆ
ของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรกเพื่ อเตรี
ยมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

สําหรับในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากกรรมการทุกท่านยังคงเป็นกรรมการชุดเดิม
อย่างไรก็ดี เพื่ อให้กรรมการได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารในเรื่องมาตรการต่อ
ต้านคอร์รัปชั่น กฎเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการ สินค้าและบริการของบริษัทฯ ตลอดจนสภาวการณ์อุตสาหกรร
มก่อสร้างในปัจจุบัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

5.11 การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมไว้
ไม่เกิน 3 แห่ง สําหรับกรรมการผู้จัดการจํากัดจํานวนบริษัทที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง ซึ่งในปี
2560 กรรมการทุกท่านก็ปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด
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5.12 การพั ฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทฯ สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิ
บัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ
อยู่เสมอ โดยหลักสูตรที่กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมสัมมนาอย่างน้อยจะเป็นหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้แก่ หลักสูตร Directors Certiﬁcation Program (DCP) หลักสูตร Directors
Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) หลักสูตร Executive
Development Program (EDP) ทั้งนี้ เพื่ อนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพั ฒนาบริษัทฯ ต่อไป
ทั้งนี้ มีกรรมการได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆได้แก่

นายประสงค์ ธาราไชย
•

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors

•

หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) Class 34/2014 Thai Institute of Directors

•

หลักสูตร Chairman Forum R-CF 1/2014 Thai Institute of Directors

พล.ต.ท. นุกูล เจียมอนุกูลกิจ
•

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 94/2012 Thai Institute of Directors

นายธัช ธงภักดิ์
•

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100 /2013 Thai Institute of Directors

•

สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลสําเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

•

หลักสูตร Successful Formulation and Execution of strategy (SFE) 24/2015 Thai institute
of Directors

•

สัมมนา Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นายคเชนทร์ เบญจกุล
•

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2549 Thai institute of Directors
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นางวิภาวี บุณยประสิทธิ์
•

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors,

•

สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต Thai Institute of Directors

•

Governance as a driving force for business sustainability (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (SET) หลักสูตร Anti-Corruption The Practical guide 2015 Thai institute of Directors

นายพงศ์ธร ธาราไชย
•

หลักสูตร โครงการอบรมและพั ฒนาศักยภาพขั้นสูงทางนวัตกรรมสําหรับผู้ประกอบการ จัดโดย
สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

•

หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program 11/2014 (ACEP 11) Thai Institute of
Directors

•

หลักสูตร “การจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Report)” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)

•

หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่ อการพั ฒนาที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 8 (2014) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET)

•

หลักสูตร “นักลงทุนผู้คุณวุฒิ 2557” Thai Investors Academy

•

โครงการ CORPORATE SUSTAINABILITY ADVISORY PROGRAM 2014 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET)

•

หลักสูตรผู้ประกอบการแห่งอนาคต (Future Entrepreneurs Forum : FEF) รุ่นที่ 1 ตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (mai)

•

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 91/2011 Thai Institute of Directors

•

หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 5/2010 Thai Listed Company
Association (TLCA)

•

สัมมนา Anti- Corruption Seminar 2/2013 “200 บริษัทกับอนาคตความร่วมมือของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต” Thai Institute of Directors

•

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พั ฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
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นายธีรธร ธาราไชย
•

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพั ฒนาองค์กรภาค
รัฐ (IRDP)

•

หลักสูตร Directors Certiﬁcation Program (DCP) รุ่นที่ 101/2008 Thai Institute of Directors,

•

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008 Thai Institute of Directors,

•

หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่4/2009 Thai Listed Company
Association (TLCA)

•

สัมมนา FID ครั้งที่ 3/2556 เรื่องควบรวมอย่างไรให้ได้ผลสําเร็จ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

•

Strategic CFO in Capital Markets Program (2015) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

•

หลักสูตร Enhancing Thailand Competitiveness (2015) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

•

สัมมนาเรื่อง CFO in the new ﬁnancial world (2015) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง กรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ได้จัดขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทที่ได้เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในปีท่ีผ่านมาในหลักสูตรต่างๆ มีดังต่อไปนี้
นายพงศ์ธร ธาราไชย
•

หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8 (พ.ศ.2560) โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและ
พั ฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

5.13 การส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญในการที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตลอดจนควบคุมติดตามการปฏิบัติตาม
แนวนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ฝ่ายฝึกอบรม PPS TRAINING CENTER
ปรับเพิ่ มหลักสูตรการฝึกอบรมโดยให้รวมเนื้อหาของนโยบายต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้ไว้ในหลักสูตรการฝึก
อบรมด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (COMPLIANCE UNIT) ขึ้น เพื่ อรับผิดชอบ
และติดตามการปฎิบัติงานต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
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สําหรับนโยบายที่บริษัทฯ ได้ประกาศใช้และจัดให้รวมอยู่ในเนื้อหาของการฝึกอบรมมีดังต่อไปนี้
1.

นโยบายกํากับการดูแลกิจการที่ดี

2. ข้อกําหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจ และคู่มือจรรยาบรรณสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
3. นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
4. การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
5.14 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.

พิ จารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการได้รับข้อ
มูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนประชุมเพื่ อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสม

2. เป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย
- จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง
เต็มที่เป็นอิสระ และใช้ดุลพิ นิจอย่างรอบคอบ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

- สรุปมติท่ีประชุมและสิ่งที่จะต้องดําเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
- เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีท่ป
ี ระชุมมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียง 2 ฝ่าย เท่ากัน
4. เป็นผู้นําในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตารมระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลา
ให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

5. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จริยธรรมธุรกิจและคู่มือจรรยาบรรณขอ
งบริษัทฯ
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6. เสริมสร้างความสัมพั นธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการ ตามนโยบายของบริษัทฯ

7. กํากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ม
ี ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. กํากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

9. กํากับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

10. กํากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล
คณะกรรมการบริษัทชุดย่อย เพื่ อนําผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถขอ
งกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

5.15 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทน
อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพี ยงพอที่จะดูแลรักษากรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ที่มีคุณสมบัติ
ที่ต้องการไว้ได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1.

หลักเกณฑ์ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนระยะสั้น ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าที่ปรึกษา โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เบี้ยเลี้ยง และค่า
โทรศัพท์ เป็นต้น สําหรับวิศวกรอาวุโสที่เข้าไปทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการ ที่ปรึกษา หรือผู้อํานว
ยการโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ มเติมในอัตราที่อ้างอิงกับอัตราค่าบริการวิชาชีพ (ในตําแหน่งที่ปฏิบัติ
งาน) ที่ระบุในสัญญาจ้างงานกับลูกค้าเจ้าของโครงการ
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- ค่าตอบแทนในระยะยาว ประกอบด้วย เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PROVIDENT FUND) เงินชดเชยเกษียณ
อายุ (RETIREMENT COMPENSATION) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

2. การพิ จารณาค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรร หาและ
พิ จารณาค่าตอบแทน นําผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ที่คณะกรรมการบริษัทได้ร่วม
กันประเมิน ไปใช้ในการพิ จารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด ซึ่ง
ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการ
ประเมินต่อกรรมการผู้จัดการและคณะกรรมการ บริษัท เพื่ อรับทราบอีกครั้ง

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง : คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการพิ จารณาค่าตอบแทนของผู้บริหาร ระดับสูงตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด

- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร : คณะกรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เนื่องจากกรร
มการทุกท่านได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานและผู้บริหารแล้ว
5.16 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพั นธ์
ทางธุรกิจหรือกิจกรรมการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีผลขัดแย้ง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัทฯและ/หรือผู้ถือหุ้น

โดยปัจจุบันกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจํานวน 3 คน ได้แก่ พ.ต.ท.นุกูล เจียมอนุกูลกิจ นางวิภาวี บุณยประ
สิทธ์ นายคเชนทร์ เบญจกุล มีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระ (คุณสมบัติกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ
ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่าข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท
ยกําหนดไว้

WWW.PPS.CO.TH

TEL: 02 718 2785-9

FAX: 02 300 5545-6

E-MAIL: PPS@PPS.CO.TH

TRUST EXPERT INNOVATIVE

28

5.17 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็น
ผู้นําเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และ
ทําความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในโอกาสอื่นๆ นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่ อให้กรรมการได้มีโอกาสทําความรู้จักคุ้นเคยกับผู้
บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

5.18 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ที่มีประสบการณ์ทํางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
นายคเชนทร์ เบญจกุล สําเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดํารงตําแหน่
งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท นายคเชนทร์จึงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ มีประสบการณ์ทํางาน
ด้านวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่งเสริมให้การทํางานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5.19 การนํากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

คณะกรรมการได้มีการติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติเป็นรายไตรมาส โดยกําหนดให้มีวา
ระการประชุมเพื่ อมีการรายงานและติดตามดูแลในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
5.20 ความเป็นอิสระของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กับบริษัทผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ กําหนดให้บริษัทผู้สอบบัญชีภายนอก ต้องมีความเป็นอิสระจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของบริษัทฯ ต้องไม่เคยเป็นหุ้นส่วนหรือเคยเป็นพนักงานของบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่
ในช่วง 2 ปีท่ผ
ี ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และไม่เคยปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนข้อกําหนดดังกล่าว
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———————————————————————————————————————————————หมวดที่ 6 เลขานุการบริษัท
———————————————————————————————————————————————คณะกรรมการบริษัทกําหนดให้มีเลขานุการบริษัทขึ้น โดยแต่งตั้งนายวรเดช เปี่ ยมสุวรรณทําหน้าที่เลขานุการคณะ
กรรมการบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัท เพื่ อให้การบริหารงานของบริษัทฯ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- ให้คําแนะนําและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

- ดูแลให้มีการดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามให้นโยบายและข้อแนะนําของคณะ
กรรมการบริษัท มีผลในทางปฏิบัติ

- รับผิดชอบในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญต่างๆ
- กํากับดูแลให้บริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง

- ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง นายวรเดช เปี่ ยมสุวรรณ ได้ผ่านการอบรมในหลักสูตร COMPANY SECRETARY PROGRAM CLASS
42/2554 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเลขานุการบริษัทโดยตรง
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