รายงานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น

บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จตามแนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และบริ หารงานอย่างมี จริ ยธรรม
ควบคู่ไปกับการคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของธุ รกิจ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
กากับ ดู แลกิ จการ เพื่อกากับ ดู แลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ระบบการบริ ห ารและการจัดการที่ มีคุณ ภาพ ให้เป็ นไปตาม
หลักการกากับดู แลกิ จการที่ ดี สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั และหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งมี การเปิ ดเผยข้อมู ลที่
โปร่ งใสและมีผลการปฏิบตั ิงานที่เป็ นมาตรฐานนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่ม
มูลค่าแก่กิจการ
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ นพ.ระเฑี ยร
ศรี ม งคล นพ.ไพโรจน์ บุ ญ คงชื่ น และนายศิ ริ ชัย รั ศมี จัน ทร์ โดยนายชัยศัก ดิ์ อังค์สุ วรรณ ดารงต าแหน่ งเป็ นประธาน
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการ
กากับดูแลกิจการ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยจัดให้มีการประชุมจานวน 2 ครั้ง สรุ ปได้ดงั นี้
1. ทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวทางการปฏิ บ ัติงานของคณะกรรมการชุ ดย่อย ผูบ้ ริ ห าร และพนักงาน ให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการพิจารณาทบทวนปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ให้ ส อดคล้อ งกับ หลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ย น ปี 2560 เพื่ อ ก ากับ ให้ กิ จ การมี ผ ล
ประกอบการที่ดีในระยะยาวสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน และสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย
2. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการตระหนักถึงสิ ทธิ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุ น้ โดยสนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ราย
ย่อยเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และส่ งคาถามเกี่ยวกับบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
3. พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะ และรายบุคคล คณะกรรมการชุ ดย่อย
และการประเมิ น การปฏิ บัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการ และเลขานุ การบริ ษ ัท เป็ นประจาทุ กปี เพื่อน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานที่ดีข้ ึน
4. สอบทานรายงานการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ที่ เปิ ดเผยในรายงานประจาปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์
(ก.ล.ต.)
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการได้ส่งเสริ มให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีอย่างต่อเนื่ องส่ งผลให้บริ ษทั
ได้รับผลการประเมิน การกากับดูแลกิ จการในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ "ดี เลิศ" (5 ดาว) และติดอันดับ Top Quartile ของกลุ่ม
บริ ษทั ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ากว่า 1,000 ล้านบาท จากการสารวจของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั
ไทย (IOD) และบริ ษทั ได้รับผลการประเมินคุณภาพในการจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2562 จากสมาคมส่ งเสริ มผู ้
ลงทุนไทย อยูใ่ นระดับ “4TIA” จากความมุ่งมัน่ ในการดาเนิ นตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จะทาให้บริ ษทั มี
ระบบการบริ หารและการจัดการที่มีคุณภาพ รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ โปร่ งใสและมีผลการปฏิบตั ิงานที่ เป็ นมาตรฐาน
นาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มมูลค่าแก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
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