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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ปี 2562
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2555 (ครัง้ แรกหลัง
แปรสภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริ เริ่ ม มีสว่ นร่ วมในการให้ ความเห็นในรายละเอียดของนโยบายและได้
ดาเนินการออกมติอนุมัตินโยบายกากับดูแลกิ จ การอย่างเป็ นลายลักษณ์ อักษรครั ง้ แรก รวมถึ งการแก้ ไขเพิ่มเติมใน
ภายหลังจากวันที่ประชุมดังกล่าว โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ มีความโปร่งใสในการดาเนินงานของบริ ษัทในทุกระดับชันทั
้ งในส่
้ วนของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อเสริ มสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืนอันจะนามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ลูกค้ า และสาธารณชนทัว่ ไป โดยนับ
จากวันที่ได้ มีการอนุมตั ิน โยบายและหลัก การกากั บ ดู แ ลกิ จ การในครั ง้ แรกแล้ วก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ใน
รายละเอี ย ดที่ สาคั ญ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ทังนี
้ ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่
11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้ พิจารณาอนุมตั ินโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 2560 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทังนี
้ ้นโยบาย
กากับดูแลกิจการฉบับนี ้ได้ กาหนดหลักปฏิบตั ิแก่คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งเป็ นผู้นาหรื อผู้ รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรใช้ ใน
การก ากับ ดูแ ลให้ กิจ การมีผลประกอบการที่ ดีใ นระยะยาว น่าเชื่ อถื อสาหรั บผู้ถื อหุ้นและผู้ มีส่ว นได้ เ สียทุกท่า นเพื่ อ
ประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทังภาคธุ
้
รกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน
และสังคมโดยรวม
ทังนี
้ ้นโยบายการกากับดูแลกิจการจะได้ รับการพิจารณาทบทวนแก้ ไขตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับ
หลักการหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่จะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
โดย “การกากับดูแลกิ จการ” หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกากับดูแล รวมทังกลไกมาตรการที
้
่ใช้ กากับการ
ตัดสินใจของคนในองค์กรให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ซึง่ รวมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลักขององค์กรในรู ปแบบของวิสยั ทัศน์ หลักการ และรู ปแบบธุรกิจที่สร้ าง
คุณค่าให้ แก่กิจการ
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
“การกากับดูแลกิ จการที ่ดี” ตามหลักปฏิบตั ิฉบับนี ้ หมายถึง การกากับดูแลกิจการที่เป็ นไปเพื่อสร้ างคุณค่า
ให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน นอกเหนือจากการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ลู งทุน ซึง่ คณะกรรมการมีเป้าหมายในการกากับดูแล
กิจการให้ นาไปสูเ่ ป้าหมายที่สาคัญ ดังนี ้
1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย
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3. เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
4. สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
หลัก การก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้ ว างหลัก ปฏิ บัติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัท รวม 8 ข้ อหลัก ดังนี ้
หลักปฏิบัติท่ ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติท่ ี 2 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติท่ ี 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติท่ ี 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบัติท่ ี 5 ส่งเสริ มนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติท่ ี 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติท่ ี 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติท่ ี 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ ตามบริ บททาง
ธุรกิจของบริ ษัทแล้ ว เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
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การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยมองค์ กร วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายระยะยาว
วิสัยทัศน์
“มุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาด้ านธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสร้ างโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง”
พันธกิจ
Sustainability = การพัฒนาให้ องค์กรเติบโตด้ วยความยัง่ ยืน ได้ แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการ
เป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท / การขยายสูธ่ ุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ซึง่ เป็ นแนวโน้ มที่สาคัญและเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
สร้ างความมัน่ คงด้ านพลังงาน เป็ นการสร้ างรายได้ และผลกาไรอย่างต่อเนื่องให้ กบั ภาพรวมของธุรกิจ เป็ นต้ น
Diversification = การกระจายความเสีย่ งในธุรกิจ เช่น การมีทงรายได้
ั้
จากการจาหน่ายสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ การมี
กลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย ตังแต่
้ การส่งออก ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจาหน่ายสินค้ าในระดับกลางถึงบน ร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ า
ปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่ ประเทศ และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้ านพลังงาน เพื่อกระจาย
ความเสีย่ งและไม่พงึ่ พิงธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพียงอย่างเดียว
Adaptation = การพร้ อมสร้ างกลยุทธ์แห่งการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการดาเนิน
ธุรกิจให้ เป็ นไปด้ วยความมัน่ คงและยัง่ ยืน ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจากธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ มาถึงผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์
ไม้ ยางพารา เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด และผู้ผลิตกระดาษปิ ดผิวเพื่อลดต้ นทุนในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น
ค่ านิยมองค์ กร
ทางานด้ วยใจที่มงุ่ มัน่ ในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการทางานแต่ได้ ประสิทธิภาพที่มากขึ ้น (Do More with Less)
แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)
สือ่ สารด้ วยใจที่เปิ ดกว้ าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ตอ่ ผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with
Communication)
วัตถุประสงค์
“การนาพาองค์กรให้ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน”
เป้ าหมายระยะยาว
บริ ษัทกาหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรั กษาอัตราการเจริ ญ เติบโตของยอดขาย และกาไรจากการ
ดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้ นทุน
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจร รวมถึงการตังเป้
้ าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนคิดเป็ น
สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดภายในระยะเวลา
้
3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่ งในการดาเนินธุรกิจสูธ่ ุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”
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สาหรับเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 3 ปี ขึ ้นไป บริ ษัทตังเป้
้ าหมายการเป็ นผู้นาในธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตและ
จัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อการส่งออก และการเป็ นผู้นาในธุรกิจการจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กบั ร้ านค้ าส่งร้ านค้ าปลีกทัว่
ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
หลักปฏิบัติท่ ี 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ
อย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการควรเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้ องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกาหนดวัตถุป ระสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการ
ดาเนินงาน
แนวปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้ องค์ กรมีการบริ หาร
จัดการที่ดี รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการ
โดยในแต่ละปี จะมีการพิจารณาและร่ วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดกลยุ ทธ์ นโยบายการดาเนินงาน
และการจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้ แก่ ผู้บริ หารและทีมงานที่ดแู ลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตาม
แผนงานที่วางไว้ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้จะมีฝ่ายบริ หารระดับสูงเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการ
กากับดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานของทีมงานระดับปฏิบตั ิการอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ สามารถทราบระดับเป้าหมายที่บรรลุ
และอุปสรรคในการทางานที่เกิดขึ ้น รวมถึงเพื่อเป็ นการติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทนั
ต่อการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพื่อรองรับปั ญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ให้ เกิดขึ ้นได้ จริ ง
นอกจากนี ้จะมีการทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริ ษัทที่มีการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ของธุรกิ จการค้ า การลงทุนที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี โดยบริ ษัทได้
คานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด ตามที่ได้ นาเสนอและผ่านการกลัน่ กรองและอนุมตั ิจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ กฎบัตรจะกาหนดให้ กรรมการ
บริ ษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้ องบริ หารให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการ
กาหนดอานาจอนุมตั ิดาเนินการของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีอานาจอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยตามที่
กาหนด
ในแต่ละครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้ มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ ้นในแต่ละไตรมาส หรื อในแต่ละครัง้ ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายไว้
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คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อแสดงถึงหลักการและแนวทางใน
การดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งประกอบด้ วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และ
ดูแลให้ มีการสือ่ สารนโยบายดังกล่าวถึงกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทังมี
้ การติดตามผลการปฏิบตั ิ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั ิเป็ นประจา
บริ ษัทมีโครงสร้ างคณะกรรมการ และการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่สาคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการดาเนินงานของบริ ษัท
รวมถึ ง การดูแ ลเพื่ อ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น การ ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายซึ่งสามารถนาประสบการณ์ ที่มีมาพัฒนาและ
กาหนดแนวทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
โดยในรอบปี 2562 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติ
พิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท ตามรายละเอียดของนโยบายการ
กากับดูแลกิจการประจาปี 2562 ของ บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ทังนี
้ ้การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการ
รายงานผลการดาเนินงานประจารายไตรมาส และประจาปี โดยการรายงานผลการดาเนินงาน จะพิจารณาจากความ
คืบหน้ าและกลยุทธ์ การดาเนินงานที่ถูกนาไปปฏิบตั ิ ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ โดยการรายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวทางกรรมการผู้จดั การ และคณะกรรมการบริ หาร จะเป็ นผู้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทจานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง
กรรมการอิสระ
5. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
6. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
7. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
8. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการ
ในคณะกรรมการบริ ษัท มีประธานกรรมการของบริ ษัท คือ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็ นกรรมการอิสระ และ
ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ ซึง่ มีตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารสูงสุดขององค์กร
ในโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ
50 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
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ในคณะกรรมการบริ ษัท มีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุ สมบัติ
เป็ นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้ านสาขาวิชาทรัพยากรป่ าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภัณฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์
ชุมชน ซึง่ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจด้ านการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ของบริ ษัท นอกจากนี ้ ยังมีกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน คือ ดร.เอกริ นทร์
วาสนาส่ง เป็ นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญด้ านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้ องกับธุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ที่ทาง
บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการลงทุนเพื่อขยายการดาเนินธุรกิจ
สาหรับกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ จะมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หารและผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริ ษัท
คานิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(ที่เป็ นไปตามข้ อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ )








ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่
ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มี หรื อเคยมีความสัมพัน ธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท
ย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทา เป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิ น ด้ วยการรั บหรื อให้ ก้ ูยืม ค ้าประกัน การให้ สินทรั พย์ เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่น
ทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้
ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระ
หนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบ
บัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ น
แต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน
ไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ ที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่ อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การ
ทางวิชาชีพนัน้ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น คาขออนุญาตต่อ
สานักงาน
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ น
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่
เป็ นหุ้นส่วนที่มี นัย ในห้ า งหุ้น ส่ว น หรื อเป็ น กรรมการที่ มี ส่ว นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ า ง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รั บ
เงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. ดาเนินการเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และการประชุมผู้ถือ
หุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จดั การ และมีมาตรการดูแลให้
เรื่ องสาคัญได้ ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริ มให้ คณะกรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริ มให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริ ยธรรม และการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. กากับ ติดตาม และดูแลให้ มั่นใจว่า การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร และตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
5. มีหน้ าที่กากับดูแลการใช้ นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิงานเชิงกลยุทธ์ ของฝ่ ายจัดการ รวมทังให้
้ คาแนะนาและ
สนับสนุนการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ แต่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงานประจาของบริ ษัท
6. เป็ นผู้ลงคะแนนชี ้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทังสอง
้
ฝ่ ายเท่ากัน
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7. ส่งเสริ มให้ เกิดการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่ องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นสาคัญอย่างรอบคอบ และทัว่ ถึง ส่งเสริ มให้ กรรมการมีการใช้ ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ ความเห็นได้ อย่าง
เป็ นอิสระ
8. เสริ มสร้ างให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริ ษัท
1. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่าเสมอ ดาเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ได้ มาตรฐาน
2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท
3. พิจารณาอนุมตั ิผงั อานาจอนุมตั ิ
4. กากับ ควบคุม ดูแล ให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ
5. พิจารณาอนุมตั ิการลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้ าร่ วมทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น
6. รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท ารายงานทางการเงิ น ให้ ผ้ ูสอบบัญ ชี ต รวจสอบ และ/หรื อ สอบทานและเสนอต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
7. แต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร และกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ทัง้ นี ้ ก าหนดให้ ก รรมการหรื อ บุค คลอื่ น ใดซึ่ง มี ห รื อ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ในส่ว นได้ เ สีย หรื อ ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
นอกจากนัน้ ในกรณี ต่อไปนีจ้ ะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
 การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
 การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจ การกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกาไรขาดทุนกัน
 การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
 การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรื อเลิกบริ ษัท
โครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจานวน 9 ท่าน โดยเป็ นกรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน /
กรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่ง ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จดั การ ทังนี
้ ้คณะกรรมการจะเป็ นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ด้ านบัญชี การเงิน การปกครอง การผลิต การตลาด ด้ านพลังงาน เป็ นต้ น
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์
กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพิมพ์ราไพ บุญชะนะ เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบที่ มี ค วามรู้ และประสบการณ์ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงิ น คื อ รศ.ดร.มนตรี โสคติ ย านุ รั ก ษ์ สาหรั บ ประสบการณ์ ใ นการสอบทานงบการเงิ น นั น้ รศ.ดร.
มนตรี ฯ ปั จจุ บ ั น ดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบในบริ ษั ท จดทะเบี ย นอยู่ อี ก 2 แห่ ง รวมถึ ง ที่
เคยดารงตาแหน่ ง ประธานกรรมการตรวจสอบในอดี ต ที่ ผ่ า นมาอี ก หลายแห่ ง เช่ น กั น
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการเสนอเลิกจ้ างผู้สอบบัญชีภายนอกด้ วย
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริ ษัท
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงานดั งกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี ้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริ ษัท
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของบริ ษัท
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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(ช) ความเห็ น หรื อข้ อ สัง เกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บจากการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ต ามกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
7. สอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
8. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายวัลลภ
สุขสวัสดิ์
ประธานกรรมการบริ หาร
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
4. นางสาวทิพวรรณ สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หาร
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. มีอานาจสัง่ การ วางแผน กาหนดนโยบาย และกลยุทธ์ การดาเนินกิจการของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. ควบคุม ดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบายหรื อแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริ ษัทได้ อนุมตั ิหรื อกาหนดไว้ แล้ ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรื อการระดมทุนของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิ แล้ วแต่กรณี
4. กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์
5. อนุมตั ิการใช้ จ่ายเงินลงทุนที่ได้ กาหนดไว้ ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว หรื อเป็ นไปตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิในหลักการแล้ ว
6. มีอานาจดาเนินการซื ้อ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซื ้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุ ง ใช้ หรื อจัดการโดย
ประการอื่นซึง่ ทรัพย์สนิ ใด ๆ รวมถึงการลงทุน ตามแผนงานที่คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติอนุมตั ิแล้ ว
7. มีอานาจในการอนุมตั ิการซื ้อทรัพย์สนิ หรื อการชาระราคาใด ๆ อันสืบเนื่องมาจากการดาเนินงานของบริ ษัท
ตามสัญญา และ/หรื อ ตกลงกับคูค่ ้ า โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
8. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการซื ้อ การจัดจ้ าง การ
เช่า การเช่าซื ้อ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอานาจลงทุน และดาเนินการชาระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ที่จาเป็ นต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท โดยมีรายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
9. ภายในวงเงินที่คณะกรรมการได้ มอบอานาจไว้ คณะกรรมการบริ หารมีอานาจอนุมตั ิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรื อสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยมี
รายละเอียดตามผังอานาจอนุมตั ิที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
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10. มีอานาจพิจารณากาหนดสวัสดิการพนักงานให้ สอดคล้ องกับสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ
11. ด าเนิ น การเรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ นการสนับ สนุ น การด าเนิ น การข้ างต้ น หรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละคราวไป
ทังนี
้ ้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ จะไม่
รวมถึงอานาจ และ/หรื อ การมอบอานาจช่วงในการอนุมตั ิรายการใดที่ตน หรื อผู้รับมอบอานาจช่วง หรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน) มีส่วนได้ เสียหรื อผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
ขัดแย้ งกับบริ ษัท ซึง่ การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น (แล้ วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริ ษัท หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการเป็ นผู้นาในการบริ หารและจัดการบริ ษัทภายใต้ ขอบเขต
อานาจหน้ าที่ ดังนี ้
1. บริ หารกิจการของบริ ษัทตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้ อกาหนด คาสัง่ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
2. ดาเนินการหรื อปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดาเนินการให้ มีการจัดทาและส่งมอบนโยบายทางธุรกิ จของบริ ษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขออนุมตั ิ และให้ รายงานความคืบหน้ าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกครัง้ ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
4. บังคับบัญชา ติดต่อ สัง่ การ ดาเนินการ ตลอดจนเข้ าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคาสัง่ หนังสือแจ้ ง
หรื อหนังสือใด ๆ ที่ใช้ ติดต่อกับหน่วยงานหรื อบุคคลอื่น เพื่อให้ การดาเนินงานของบริ ษัทสาเร็ จลุลว่ งอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้ าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงิ นเดือนหรื อค่าจ้ าง
ลงโทษทางวินยั ตลอดจนให้ ออกจากตาแหน่งตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ บริ ษัทกาหนด
6. มีอานาจในการมอบอานาจช่วง และ/หรื อมอบหมายให้ บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบ
อานาจช่วง และ/หรื อ การมอบหมายดังกล่าวให้ อยู่ภายใต้ ขอบเขตแห่งการมอบอานาจตามหนังสือมอบ
อานาจ และ/หรื อ ให้ เป็ น ไปตามระเบียบ ข้ อกาหนด หรื อคาสัง่ ที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษั ท
กาหนดไว้
7. เป็ นผู้นาและปฏิบตั ิตนให้ เป็ นแบบอย่างตามหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ การใช้ อานาจของกรรมการผู้จดั การดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถกระทาได้ หากกรรมการผู้จดั การมีสว่ นได้ เสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริ ษัทในการใช้ อานาจดังกล่าว
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คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดเป้า หมายการปฏิ บัติ ง านของกรรมการผู้จัด การ และให้ มี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การเป็ นประจาทุกปี โดยกาหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผน
กลยุทธ์และแผนงานประจาปี เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทนและมาตรการจูงใจที่เหมาะสม
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่มีสว่ นได้ เสียกับกรรมการ
ผู้จัดการ เป็ นผู้ป ระเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็ นประจาทุกปี อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั ง้ ซึ่งในแต่ละปี
กรรมการบริ ษัทที่ไม่มีสว่ นได้ เสียกับกรรมการผู้จดั การ จะวัดผลการดาเนินงานของกรรมการผู้จดั การในรอบปี ที่ผ่านมา ใน
รูปของความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจานวน 4 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
3. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
4. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดาเนินการตามนโยบายการบริ หารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด การประเมินผลความเสี่ยง แนว
ทางการป้องกันและตรวจสอบความเสีย่ งอย่างมีระบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสียหายให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยมุง่ เน้ นให้ เกิดวัฒนธรรมการบริ หารความเสีย่ งขึ ้นในองค์กร
2. ให้ คาแนะนาและให้ การสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัท ในการกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ยง ระดับความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Tolerance)
3. กลัน่ กรองและสอบทานรายงานการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าความเสี่ยงได้ รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
4. ดาเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งจะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กั น อย่ า งน้ อยปี ละ 2 ครั ง้ และให้ รายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัททราบ
คณะกรรมการสรรหา
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการสรรหาจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ทรงกลด
จารุสมบัติ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
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ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหากรรมการผู้จดั การ โดยให้ มกี าร
กาหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2. จัดทาแผนพัฒนาการฝึ กอบรมที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการและความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจของกิจการให้ แก่
คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการและผู้บริ หาร
ของบริ ษัท
3. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อเตรี ยมพร้ อมบุคคลที่มี
ศักยภาพให้ สามารถสืบทอดตาแหน่งงานในกรณีที่กรรมการผู้จดั การหรื อผู้บริ หารระดับสูงเกษียณอายุ ลาออก
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
คณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
ปั จจุบนั บริ ษัทมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชาลี
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
3. นายอารักษ์
สุขสวัสดิ์
กรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็ นผู้เสนอนโยบายค่าตอบแทน รู ปแบบและหลักเกณฑ์ การจ่าย
ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทังนี
้ ้เพื่อให้ รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม โดยดาเนินการ ดังนี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ที่ใช้ อยูใ่ นปัจจุบนั
1.2 พิจารณาข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกับบริ ษัทเพื่อเปรี ยบเทียบถึง
ความเหมาะสม
1.3 กาหนดหลักเกณฑ์ให้ มีความเหมาะสมเพื่อให้ เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้ มคี วามเป็ นธรรมและเป็ นการ
ตอบแทนบุคคลที่ชว่ ยให้ งานของบริ ษัทประสบผลสาเร็ จ
1.4 ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพิจารณาจานวนเงินและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทน
ของแต่ละรูปแบบให้ มีความเหมาะสม
1.5 พิจารณาให้ การจ่ายค่าตอบแทนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการกาหนดหรื อข้ อแนะนาที่เกี่ยวข้ อง
2. ประเมินผลกรรมการผู้จดั การและนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประจาปี ของกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
4. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัท มอบหมาย
หลักปฏิบตั ิที่ 1.2
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ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ นาไปสูผ่ ลอย่างน้ อย คือ สามารถ
แข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
แนวปฏิบตั ิที่ 1.2
1. บริ ษัทคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้ างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาที่ยงั่ ยืนผ่านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการติดตามปั จจัยต่าง ๆ โดยรอบด้ านที่ก่อให้ เกิ ดความเปลี่ยนแปลงของธุรกิ จ เพื่อให้ สามารถ
ปรั บ ตัว ได้ ทัน ต่ อ การเปลี่ย นแปลง โดยบริ ษั ท มี ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ จ ะเป็ น ผู้ติ ด ตาม
ตรวจสอบ และให้ นโยบายการบริ หารจัดการความเสีย่ งในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารจัดการสามารถนา
นโยบายไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
จากปั จจัยทางด้ านธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังมีนโยบายที่จะสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขันให้ เกิดขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางเพื่อ ลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ ซึง่ จะเป็ นแนวทางที่จะสามารถสร้ างความยัง่ ยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน
ซึง่ จะช่วยสร้ างผลประกอบการที่ดีให้ แก่บริ ษัทในระยะยาวด้ วย
2. บริ ษัทคานึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้ เสีย โดยได้ กาหนดนโยบายจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ บริ ษัทเชื่อว่า การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริ ยธรรม เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น และปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม จะเป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจที่จะสร้ างความยัง่ ยืนให้ เกิดขึ ้น
3. บริ ษัทคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อ ม ผ่าน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกาหนดให้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัท จะต้ องมี
วิธีการบริ หารจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตของบริ ษัท ได้ แก่ เศษไม้ เศษขี ้เลือ่ ย ฝุ่ น ละอองสี เศษสี เศษวัสดุ กาวที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิต เป็ นต้ น
4. บริ ษัทคานึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากในยุคข้ อมูลข่าวสาร
มีการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง ดังนันการติ
้
ดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ ้นทังจากปั
้
จจัยที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปั จจัยที่อาจจะส่งผลกระทบโดยอ้ อม เหล่านี ้ล้ วนเป็ นข้ อมูลสาคัญที่
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บ ริ ห ารจะต้ อ งรู้ เท่าทันการเปลี่ย นแปลงที่ เกิ ดขึน้ เพื่ อจะสามารถก าหนด
นโยบายการทางานให้ พร้ อมรับมือ และลดผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น
หลักปฏิบตั ิที่ 1.3
คณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร และดูแลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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แนวปฏิบตั ิที่ 1.3
กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท ที่จะต้ องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์ สุจริ ตต่อองค์ ก ร ดูแลให้ การดาเนิน งานเป็ นไปตามกฎหมาย เช่ น พระราชบัญ ญัติบริ ษั ทมหาชนจากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล ข้ อบังคับบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง อาทิ การจัดให้ มีกระบวนการอนุมตั ิ การดาเนินการที่สาคัญ ในธุรกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยั สาคัญ รายการที่มีส่วนได้ เสีย การเข้ าทา
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการจ่ายเงินปั นผล ให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัททุกท่านพร้ อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุงตัวเองให้ ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลา โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัททุกคนยัง
อุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่และเพียงพอ โดยถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ นหน้ าที่ ที่ จ ะต้ อง เข้ าประชุม
คณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น ในกรณีของกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศและให้
ความรู้ เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิ จ โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ ข้ อมูลสัดส่วนรายได้ ผลการดาเนินงานในอดีตที่ผ่านมา
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ฯลฯ ที่ถือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลสาคัญและควรต้ องทราบของบริ ษัท กรรมการเข้ าใหม่ ทังนี
้ ้เพื่อ
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทและเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่
กรรมการ
หลักปฏิบตั ิที่ 1.4
คณะกรรมการควรเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ กรรมการ
ผู้จดั การและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ 1.4
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ที่ระบุหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้ อ้างอิงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการทุก ท่าน
และจะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ยังได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการไว้ อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายบริ ษัท
และกากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทาหน้ าที่บริ หารงานด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อการแบ่งแยก
บทบาทหน้ าที่ด้านการกาหนดนโยบาย และส่วนปฏิบตั ิงานตามนโยบายอย่างชัดเจน
อ้ างอิงรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการผู้จดั การตามที่ปรากฏรายละเอียดในหัวข้ อ แนวปฏิบตั ิที่ 1.1
หลักปฏิบัติท่ ี 2 : กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.1
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บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการควรกาหนดหรื อดูแลให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดย
เป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ ทงกิ
ั ้ จการ ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั ิที่ 2.1
บริ ษัทกาหนดวัตถุประสงค์คือ “การนาพาองค์กรให้ มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ” และกาหนดเป้าหมาย
หลักซึ่งเป็ นเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ภายในระยะเวลา 3 ปี ว่า “จะรักษาอัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย และกาไรจากการ
ดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้ นทุน
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจร รวมถึงการตังเป้
้ าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนคิ ดเป็ น
สัดส่วนไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดภายในระยะเวลา
้
3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจสูธ่ ุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิ จ การเป็ นไปเพื่อความยั่งยืน เน้ นการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการ ซึ่งจะก่อให้ เกิ ด
ประโยชน์ร่วมกันทังในส่
้ วนของลูกค้ าที่จะได้ มีโอกาสใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารู ปแบบสินค้ า มีแนวทางการลดต้ นทุน
เพื่อให้ สามารถจาหน่ายสินค้ าได้ ในราคาที่สมเหตุสมผล ผู้มีสว่ นได้ เสียมีโอกาสได้ รับประโยชน์จากแนวทางการต่อยอด
ธุรกิ จของบริ ษัทสู่ต้นนา้ เพื่อลดต้ นทุนการผลิตสินค้ า ได้ แก่ Supplier ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ สถาบันการเงิ นที่ให้ การ
สนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัท รวมถึงธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนที่จะให้ ประโยชน์และเป็ นส่วนหนึ่งของการสร้ างความ
มัน่ คงทางด้ านพลังงานให้ เกิดขึ ้นในสังคม และชุมชนที่บริ ษัทมีโอกาสเข้ าไปลงทุนในพื ้นที่ดงั กล่าว
บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ บคุ ลากรทุกระดับมีสว่ นร่ วมในการนาเสนอและตัดสินใจที่จะกาหนดแนวทางการทางานที่
ช่วยส่งเสริ มให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อก่อให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรขึ ้นที่ทกุ คนจะต้ อง
ตระหนักถึงการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ในการทางาน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรื อประจาปี ของกิจการสอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
แนวปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณ์ ปัจจัยที่อาจจะเกิดการ
เปลีย่ นแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต โดยในทุกครัง้ ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการ
สอบถามถึ งความก้ า วหน้ าในการปฏิบัติ งานจากกรรมการผู้จัดการและผู้บ ริ หารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ นการทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลยุทธ์ และแผนการทางานที่วางไว้ ได้ คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่อาจจะเกิดขึ ้น และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการดูแลให้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ปั จจัยและความ
เสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องตลอดสาย ซึง่ ผู้มีสว่ นได้ เสียในที่นี ้ครอบคลุมถึง พนักงานบริ ษัท
ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้ น นอกจากนี ้
คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตังเป้
้ าหมายที่อาจนาไปสูก่ ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรื อขาดจริ ยธรรม
เป็ นประเด็นหลักที่จะมีการทักท้ วงถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกับปั จจัยแวดล้ อมต่าง ๆ ที่
อาจจะเอื ้อให้ เกิดความเสีย่ งดังกล่าวด้ วย
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โดยคณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ ทวั่ ทัง้
องค์กร เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะได้ รับทราบข้ อมูลและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตั ิงานที่สอดรับและเป็ นไป
ตามความต้ องการขององค์กรได้
ทังนี
้ ้ในการสร้ างช่องทางการมีสว่ นร่วมหรื อช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับกิจการ บริ ษัทได้ จดั ทา
ข้ อ มู ล เพื่ อ ประชาสัม พัน ธ์ ก ารติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ หรื อ ช่ อ งทาง Contact us ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ หลักของบริ ษัทเพื่อให้ กิจการสามารถเข้ าถึงและได้ รับข้ อมูลประเด็นหรื อความ
ต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ได้ โดยที่ผา่ นมาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะได้ รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์
สายตรงเข้ ามาที่หน่วยงานเป็ นช่องทางที่ปัจจุบนั ได้ รับการติด ต่อมากที่สดุ บางส่วนทาให้ สามารถรับทราบประเด็นและ
ความคาดหวังส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้ รับทราบสามารถนาเสนอต่อระดับผู้บริ หารเพื่อนาไป
วิเคราะห์และต่อยอดการสร้ างคุณค่าร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียมาดาเนินการให้ เกิดผลได้ ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายที่ จะกากับดูแล
เพื่อเปิ ดโอกาสช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับกิจการให้ มากขึ ้น
คณะกรรมการตระหนักถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ
ส่งเสริ มให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิ จทังในส่
้ วนของธุรกิจ
หลัก และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้ าลงทุน โดยในส่วนของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทนัน้ ได้ หาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนาเทคโนโลยีเครื่ องจักรที่มีความทันสมัยเข้ ามา
ใช้ ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบของเฟอร์ นิเจอร์ ที่เปลี่ยนแปลงไป และอยู่ในความต้ องการของ
ตลาด สาหรับในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน ที่บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลังงานชี วมวล และโรงไฟฟ้าที่ใช้ เทคโนโลยี Biomass Gasification ในส่วนของเครื่ องจัก ร และเทคโนโลยีที่ใช้ ใ น
กระบวนการผลิตไฟฟ้านัน้ บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความทันสมัย และสามารถ
สร้ างผลตอบแทนที่ดีตอ่ การลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าได้ ในระยะยาวสอดคล้ องกับอายุของสัญญาซื ้อขายไฟฟ้าที่ได้ รับในแต่
ละโครงการ
หลักปฏิบัติท่ ี 3 : เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิที่ 3.1
คณะกรรมการควรรั บ ผิ ด ชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่ อ งขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ อย่างเหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.1
บริ ษัทกาหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
หลากหลาย ทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท เพศ อายุ และต้ องมี
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการ
อยู่ โดยคณะกรรมการชุดปั จจุบนั มีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เพียงพอ ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน นอกจากนี ้ในส่วนของ
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คณะกรรมการยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระใน
จานวนที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
ปั จจุบนั บริ ษัทมีจานวนกรรมการบริ ษัททังหมด
้
8 ท่าน แบ่งออกเป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน และมี
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารและ/หรื อผู้ถือหุ้นรวม 4 ท่าน
ในส่วนของกรรมการอิสระของบริ ษัท มีจานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังกรรมการอิ
้
สระสามารถทางานร่ วมกับคณะกรรมการ
ทังหมดได้
้
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้ อย่างอิสระ
ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยนโยบายในการก าหนดองค์ ป ระกอบและโครงสร้ างของคณะกรรมการที่ มี ค วาม
หลากหลาย และข้ อมูลกรรมการ ได้ แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ ในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของ
บริ ษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่า องค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรรมการเอื ้อต่อการใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.2
ปั จจุบนั ประธานกรรมการบริ ษัทคือ พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ เป็ นบุคคลที่มีความ
เหมาะสมต่อตาแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนการนา
นโยบายไปปฏิบตั ิใช้ ซึง่ บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า องค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการเอื ้อต่อการใช้ ดลุ ยพินิจในการ
ตัดสินใจอย่างเป็ นอิสระ อ้ างอิงรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ตามที่
ปรากฏรายละเอียดในหัวข้ อ แนวปฏิบตั ิที่ 1.1 ในฐานะที่ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการ
สาหรับหลักการที่ควรปฏิบตั ิว่า ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่ สามารถให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระนัน้ เนื่องจากโครงสร้ างของคณะกรรมการบริ ษัทในปั จจุบนั ที่มี
จานวนทังหมด
้
8 ท่าน จะประกอบด้ วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และ
กรรมการที่เข้ าข่ายเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตามทางบริ ษัทฯ อยู่ระหว่าง
การทาบทามและสรรหาผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมสาหรับการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเพื่อเพิ่มจานวนกรรมการ
อิสระในโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ มีจานวนที่มากกว่ากรรมการที่เป็ นผู้บริ หารเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยคาดว่าจะสามารถดาเนินการให้ เป็ นไปตามหลักการดังกล่าวได้ ภายในปี 2563 นี ้
คณะกรรมการกาหนดนโยบายให้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้ แรกตามโครงสร้ างของคณะกรรมการ
บริ ษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ แต่จะไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ กล่าวคือ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
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บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
ประโยชน์ที่มีต่อบริ ษัท ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
เป็ นสาคัญ
ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่ องสาคัญ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ด
ย่อย เพื่อพิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลในประเด็นเฉพาะเรื่ อง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นชอบต่อไป อาทิ ในส่วนของนโยบายสาคัญที่จะกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงเฉพาะเรื่ อง จะผ่านการ
พิจารณากลัน่ กรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เป็ นต้ น
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
ครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไว้ ในรายงานประจาปี
นอกจากนี ้ในการพิจารณาอนุมตั ิ รับรองหรื อให้ ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
หลักปฏิบตั ิที่ 3.3
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.3
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็ นผู้มีหน้ าที่คดั เลือกกรรมการบริ ษัท ซึ่งจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการนาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้ให้
ความเห็น โดยตามรายชื่อที่นาเสนอจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้ รวมทังต้
้ องเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุม่ เท และมีประสบการณ์
ด้ านการบริ หารงานในธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริ ษัทได้ เข้ าไปลงทุนเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ในการสรรหากรรมการ
จะต้ องดาเนินไปอย่างสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทด้ วย เช่นที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการเข้ าลงทุนใน
ธุ ร กิ จ ด้ า นพลัง งานเพิ่ ม ขึน้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึ ง ได้ พิ จ ารณาคัด เลือ กกรรมการเข้ า ใหม่ ที่ มี คุณ สมบัติ แ ละ
ประสบการณ์ และเป็ น ผู้ที่ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญด้ า นพลัง งาน เข้ า มา เพื่ อ เสริ ม ศัก ยภาพให้ กับ ภาพรวมของ
คณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทมีนโยบายในการกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้ เครื่ องมือ ตารางการพิจารณา
องค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) ซึ่งจะแบ่งหัวข้ อหลักที่ใช้ ประกอบการ
พิจารณาออกเป็ น 3 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ ในด้ านต่าง ๆ อาทิ ด้ านบัญชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้ าน
พฤติกรรม อาทิ การทางานเป็ นทีม การประสานงาน ความกล้ าได้ กล้ าเสีย ฯลฯ ซึ่งหากพิจารณาจากตารางดังกล่าวแล้ ว
องค์ประกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อนามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้ วมีความครอบคลุมในทุก ๆ
หัวข้ อ คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้พิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลุมความรู้
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ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะ ครบถ้ วนเพียงพอ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ในส่วนของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลกรรมการ ได้ แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ ในรายงานประจาปี และบน
เว็บไซต์ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ก่อนการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปี บริ ษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทสามารถเสนอรายชื่อได้ โดยนา
ประกาศขึ ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยในกระบวนการแต่งตังกรรมการใหม่
้
คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อและ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการ โดยบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริ ษัทได้ รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ปี 2561
และปี 2562 ด้ วยคะแนนการประเมินเต็ม 100 คะแนน 100 คะแนน และ 98 คะแนน (สาเหตุเกิดจากกรรมการบริ ษัทฯ
บางท่านติดภารกิ จกะทันหันในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทาให้ จานวนกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมไม่ครบตามเกณฑ์ )
ตามลาดับ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ทังนี
้ ้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็ นกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท
ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษัทตลอดช่ว งเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้ วย
ดังนันบริ
้ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพียงพอ
หลักปฏิบตั ิที่ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้ โครงสร้ างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้
ระยะสันและระยะยาว
้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.4
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สาหรับหลักเกณฑ์และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ที่เพิ่มขึ ้นตาม
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้ อมูลค่าตอบแทนที่
กาหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับข้ อมูลสรุปผลสารวจข้ อมูลกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียนสาหรับ
ค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ ของบริ ษัท และแยก
ตามขนาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิของบริ ษัท ซึ่งจัดทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้เพื่อให้
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มั่น ใจว่า โครงสร้ างและอัต ราค่า ตอบแทนมี ค วามเหมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ พิ่ ม ขึน้ และจูง ใจให้
คณะกรรมการนาพาองค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ทังนี
้ ้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 คน และอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้
รูปแบบที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้ มีความ
เหมาะสม ก่อนที่จะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยนโยบายและหลัก เกณฑ์ ก ารกาหนดค่า ตอบแทนกรรมการ ทัง้ รู ปแบบและจานวนของ
ค่าตอบแทน ทังในส่
้ วนที่ได้ รับจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ไว้ ในรายงานประจาปี
สาหรับนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริ หาร โดยมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท ทังใน
้
ระยะสันและระยะยาว
้
ผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล โดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงานทังที
้ ่เป็ นตัวชี ้วัดทางด้ าน
การเงิน อัตราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ตัวชี ้วัดด้ านการพัฒนากระบวนการทางาน การ
บริ หารความเสีย่ ง การพัฒนาบุคลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 3.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ า ที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.5
คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างกลไกสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตนเอง
โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่เข้ ารับตาแหน่งในบริ ษัทเป็ นครัง้ แรกจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการนาเสนอ
ข้ อมูลเกี่ยวกับบริ ษัท ได้ แก่ โครงสร้ างคณะกรรมการในปั จจุบนั โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โครงสร้ างองค์กร ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ ข้ อมูลผลการดาเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจที่ระบุไว้ ในแผนงานต่อ
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าใหม่ เพื่อให้ ทราบถึงรายละเอียดที่สาคัญของบริ ษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเข้ าอบรมในหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนดให้ กรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนต้ องผ่านการอบรม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษัท บริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
ของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กับบริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้การเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนของกรรมการบริ ษัทไม่ควรเกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ การให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
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บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น ข้ อมูลจานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วม
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ จดั ให้ มีขึ ้นทังหมดในรอบปี
้
ไว้ ในรายงานประจาปี โดยกาหนดว่า กรรมการแต่ละคน
ควรเข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมทังหมด
้
ทังนี
้ ้ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่พบกรณีที่กรรมการหรื อ
ผู้บริ หารของบริ ษัท เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในกิจการอื่น
ที่มีความขัดแย้ งกับบริ ษัทแต่อย่างใด
หลักปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริ
้ ษัทย่อยและกิจการอื่น
ที่บริ ษัทไปลงทุนมีความเข้ าใจถูกต้ องตรงกันด้ วย
แนวปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเป็ น 2 ส่วนหลัก โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายการกากับดูแลด้ านการบริ หาร
 การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งบุคคลที่ได้ รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่ วมอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้
โดยกาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารที่เสนอชื่ อนี ้มีคุณสมบัติ บทบาท หน้ าที่และความ
รับผิดชอบ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
 กรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับแต่งตังตามมติ
้
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท
ให้ ดารงตาแหน่งในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบหลัก
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนันจะ
้
กาหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องมีหน้ าที่ดูแล รักษา
ผลประโยชน์ให้ กบั บริ ษัท และดูแลให้ เป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทแม่
 กรรมการของบริ ษั ทต้ อ งด าเนิน การให้ บริ ษั ทย่อย บริ ษัท ร่ ว ม มี ระบบควบคุม ภายในที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
รวมทัง้ ควบคุม ให้ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม มี ร ะบบงานที่ ชัด เจนเพื่ อ แสดงได้ ว่า มี ร ะบบ
เพียงพอในการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดได้ อย่ าง
ต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ รวมทังมี
้ ช่องทางให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทสามารถได้ รับ
ข้ อมูลเพื่อใช้ ใ นการติ ดตาม ดูแ ลผลการด าเนิน งาน และฐานะการเงิ น การทารายการ
ระหว่างบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมกับกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และการ
ทารายการที่มีนยั สาคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในโดยอาจแต่งตังที
้ มผู้ตรวจสอบระบบภายในบริ ษัท หรื อว่าจ้ างผู้ตรวจสอบ

22

นโยบายกากับดูแลกิจการปี 2562
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)









ภายในจากภายนอกก็ได้ และดูแลให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ด้ วย
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักต้ องเปิ ดเผย และนาส่งข้ อมูลส่วน
ได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องแจ้ งทราบต่อคณะกรรมการของบริ ษัท เพื่อให้
ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ และจะต้ องหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กบั บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่ อง
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการของบริ ษัททราบภายในกาหนดเวลาที่บริ ษัทกาหนดเพื่อเป็ น
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรื ออนุมตั ิใด ๆ ซึง่ การพิจารณานันจะค
้ านึงถึงประโยชน์
โดยรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้กรรมการของบริ ษัทย่อยต้ องไม่มีสว่ นร่วม
อนุมัติในเรื่ องที่ ตนเองมีส่ว นได้ เสีย หรื อ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทงั ้ ทางตรงและ
ทางอ้ อมด้ วย
การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ จะต้ องนาหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยงกันเข้ ามาพิจารณา
ด้ วย
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะกระทาธุรกรรมกับ
บริ ษัทย่อยได้ ตอ่ เมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท
ซึ่งต้ องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามแต่ขนาด
รายการที่คานวณได้ (แล้ วแต่กรณี) โดยนาหลักเกณฑ์การคานวณรายการตามที่กาหนดไว้
ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อประกาศที่แก้ ไข
เพิ่มเติมที่ใช้ บงั คับอยู่ในขณะนันมาบั
้
งคับใช้ เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลงทาง
การค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน
ด้ ว ยอ านาจต่ อ รองทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี สถานะเป็ น กรรมการ
ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริ ษัทได้
อนุมตั ิไว้ แล้ ว
ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้รับมอบหมายของบริ ษัทย่อย และบริ ษัท
ร่ วม รวมถึงคู่สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันท์สามี ภรรยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท และของบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม ทังที
้ ่ได้ มา
จากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัท
บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม หรื อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเอง และผู้อื่น
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่
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 คณะกรรมการบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมจะต้ องดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการอื่นที่
สาคัญ ได้ แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น เพื่อแจ้ งทราบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
2. นโยบายการควบคุมด้ านการเงินของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
 บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีหน้ าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบับสอบ
ทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผู้สอบบั ญชี รายไตรมาส และรายปี ตามลาดับ ตลอดจน
ข้ อมูลที่ใช้ ประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ กบั บริ ษัท
พร้ อมยินยอมให้ บริ ษัทใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวม หรื อรับรู้ ตาม
วิธีสว่ นได้ เสียแล้ วแต่กรณี
 บริ ษัทย่อ ยและบริ ษัทร่ วมมี หน้ าที่จัด ทางบประมาณการใช้ จ่า ย การลงทุน และผลการ
ดาเนินงาน และสรุ ปเปรี ยบเทียบระหว่างตัวเลขที่คาดการณ์ไว้ ของงบประมาณการใช้ จ่าย
การลงทุน และผลการดาเนินงาน กับตัวเลขที่เกิดขึ ้นจริ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมเพื่อรั บทราบ รวมถึงติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อบริ ษัท
 บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมมีหน้ าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษัท
เมื่อตรวจพบ หรื อได้ รับการร้ องขอจากบริ ษัทให้ ดาเนินการตรวจสอบและรายงาน
3. นโยบายการจัดทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรื อรู ปแบบของสัญญาอื่น
ที่มีสาระสาคัญใกล้ เคียงกัน คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ มีการจัดทาสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่มี
การเข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตังแต่
้ ร้อย
ละ 20 แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 เพื่อระบุข้อตกลงให้ เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริ หารจัดการ
และการมีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการจัดทางบการเงินของบริ ษัทได้ ตามมาตรฐานและทันตามกาหนดเวลา
หลักปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้ สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปด้ วย
แนวปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่ วมกันพิจารณาผลงาน
และปั ญหา เพื่อสามารถนาไปปรับปรุ งแก้ ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะเป็ นการประเมินทังแบบคณะและ
้
รายบุคคล โดยจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอนและผลการประเมิ
้
นในภาพรวมไว้ ในรายงานประจาปี โดยหัวข้ อหลักที่
นามาใช้ ในการประเมิน ได้ แก่ การประเมินโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้ านอื่น ๆ อาทิ ความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร เป็ นต้ น
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หลักปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้ าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการทุกคน
ได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี จะสนับสนุน
กรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ เข้ าอบรมหลักสูตรหรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็ นกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะสนับสนุนให้ ผา่ นการอบรม
และได้ รับประกาศนียบัตรโดยเร็ วที่สดุ นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
เมื่อมีกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ และ/หรื อ เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการ
ปฐมนิเทศผ่านการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย โครงสร้ างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน วิสยั ทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทในปั จจุบนั เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับกรรมการเข้ าใหม่
หลักปฏิบตั ิที่ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริ ษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.9
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการวางแผนตารางการจัดประชุมประจาปี เป็ นการล่วงหน้ า รวมถึงการแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าเช่นกัน ทังนี
้ ้เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาเข้ าร่ วมประชุมได้
รวมถึงการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรื อซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้ เป็ นการล่วงหน้ า
โดยในรอบปี 2561 บริ ษัทได้ กาหนดตารางการจัดประชุม คณะกรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นการล่วงหน้ า ซึ่ง
ตารางที่กาหนดไว้ นี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยกาหนดเฉพาะการจัดประชุมเพื่อรับรองงบการเงินตามรอบระยะเวลา
บัญชี ดังนี ้
ครัง้ ที่
1
2
3

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

โดยจานวนครัง้ ของการจัดประชุมจะต้ องไม่ต่ากว่าปี ละ 4 ครัง้ ซึง่ ปี ที่ผา่ นมาจานวนครัง้ ของการจัดประชุมต่อปี
เท่ากับ 11 ครัง้ สาหรับปี 2562 เนื่องจากเป็ นไปตามภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้ องกับ
เป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการรวมทังฝ่
้ ายจัดการในที่ประชุมมีโอกาสที่จะเสนอหรื อให้ ความเห็นในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทเพื่อนาเสนอใน
ที่ประชุม นอกจากนี ้ยังสนับสนุนให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อเป็ นผู้นาเสนอข้ อมูล รายละเอียดในส่วนของการปฏิบตั ิงาน และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ร้ ู จกั ผู้บริ หารระดับสูง
ที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการเป็ นผู้สบื ทอดตาแหน่งได้ ในอนาคต
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้ มีการจัดประชุมสาหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเพื่อจะได้ มีโอกาสที่จะ
ประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายถึงปั ญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม และเสนอแนะให้
แจ้ งให้ กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย ซึง่ ในรอบปี 2562 ทางบริ ษัทได้ จดั การประชุมดังกล่าว เป็ นจานวน 1
ครัง้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่
ในการให้ คาแนะนาด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้ องทราบ รวมถึงสามารถดูแลจัดการเอกสารที่
จะใช้ ประกอบการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้
้
มี
การปฏิบตั ิตามมติของคณะกรรมการบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริ ษัทในรายงานประจาปี และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยคณะกรรมการให้ การสนับสนุนการเข้ ารับการฝึ กอบรมและ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่แก่เลขานุการบริ ษัท
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ าแก่กรรมการบริ ษัทเป็ นเวลา
อย่างน้ อย 5 วันทาการก่อนวันที่จดั ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
หลักปฏิบัติท่ ี 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการควรดาเนินการให้ มนั่ ใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงให้ มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท ประสบการณ์ ด้านการบริ หารงาน ความทุ่มเทในการทางาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์
และวิสยั ทัศน์ด้านการบริ หารงานที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับบุคคลหรื อ
องค์กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี นอกจากนี ้จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
กากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญในการพิจารณาของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้ วย
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คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ ก รรมการผู้จัด การดูแ ลให้ มีผ้ ูบ ริ หารระดับสูงที่ เหมาะสม โดยอย่างน้ อ ย
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการสรรหาจะร่ วมกับกรรมการผู้จดั การในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อใช้ ประกอบการให้ ความเห็นชอบต่อบุคคลที่กรรมการผู้จดั การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูง โดยจะ
อ้ างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการคัดเลือกกรรมการผู้จดั การ โดยคณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ใช้ กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะคัดเลือกในบางข้ อที่
เหมาะสมมาปรับใช้
ทังนี
้ ้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการผู้จดั การและผู้บ ริ หารระดับสูงได้ รับการ
อบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หลักสูตรเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อบุคคลหรื อองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับความรู้ ทักษะที่
จะสามารถนามาปรับใช้ ในสาขาวิชาชีพตามตาแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง
คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการผู้จดั การจะสามารถอุทิศเวลา
สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการผู้จดั การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ กาหนดเป็ นนโยบายว่า ห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้จดั การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การในบริ ษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้ นการเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การในบริ ษัทที่มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมในระยะเวลาชัว่ คราวในช่วงเริ่ มต้ นของการจัดตังธุ
้ รกิจ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทังนี
้ ้หากมีความจาเป็ นจะใช้ เวลานานกว่านัน้ ขอให้ แจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป
สาหรับตาแหน่งกรรมการนัน้ กาหนดจานวนบริ ษัทที่กรรมการบริ ษัทสามารถเข้ ารับตาแหน่งในฐานะกรรมการ
ได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน และสาหรับผู้บริ หารระดับสูงนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ ามไม่ให้ ดารงตาแหน่งผู้บริ หาร
ระดับสูงในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็ นระดับรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตั ิงาน จึงจาเป็ นจะต้ องอุทิศ
เวลาในการทางานให้ กบั บริ ษัทอย่างเต็มที่
และเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการจึงได้ กาหนดให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง โดยรายละเอียดของการ
จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง มีรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ ดังนี ้
1. การระบุคณ
ุ สมบัติที่ต้องการและจาเป็ น (Requirement) ของตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หาร
ระดับสูง
2. การระบุถงึ ศักยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่ หมาะสมของบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็ นและ
เหมาะสมแก่บคุ คลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
4. การกาหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงานที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อสร้ างคุณค่า (Value Added)
ให้ กบั บริ ษัท
ทังนี
้ ้คณะกรรมการสรรหา จะกาหนดให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอด
ตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
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หลักปฏิบตั ิที่ 4.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.2
เพื่อให้ การกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนสามารถใช้ เป็ นเครื่ องจูงใจให้ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับสูง และ
บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้ องกับ
ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึง ได้ วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอานาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี ้
1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงิ นเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้ เช่น
โบนัส รวมถึ งการพิจ ารณาจัด หาแนวทางการให้ ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิ เช่ น การให้ ห้ ุน หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท เป็ นต้ น
2. การพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนที่บริ ษัทกาหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้ รับในกลุ่มธุรกิจขนาด
เดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรื อมีผลการดาเนินงานใกล้ เคียงกันเป็ นต้ น
3. การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นที่ทราบ
ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียกับกรรมการผู้จดั การ จะจัดให้ มีการประเมินผลงาน
ของกรรมการผู้จดั การเป็ นประจาทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้เปิ ดเผยผลการประเมินและ
ประเด็นการพัฒนาให้ กรรมการผู้จดั การทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สาคัญ ดังนี ้
1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความสาเร็ จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย
2.1 ความเป็ นผู้นา
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสืบทอดตาแหน่ง
2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
3.
การพัฒนากรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้ผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
จะเป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนประจาปี ของกรรมการผู้จดั การด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลและดาเนินการให้ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ
ตามอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
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เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก
ข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษัท
ได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้ อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับขนาด
ธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กาไรสุทธิใกล้ เคียงกับของบริ ษัท ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –โดย
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้ างอิงจากข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดทาขึ น้ โดย
ฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษัทไทยในแต่ะลปี
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้ มีการจัดทาแบบประเมินผลการทางาน
ของกรรมการผู้จัด การเป็ น ประจ าทุก ปี เพื่ อ น าส่ง ข้ อ มูล การประเมิ น ดัง กล่า วรวบรวม วิ เ คราะห์ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้ กบั กรรมการผู้จัดการเป็ น
ประจ าทุก ปี ด้ ว ย หากการประเมิ น ผลการท างานของกรรมการผู้จัด การสามารถบรรลุเ ป้า หมาย และเป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทวางนโยบายไว้
โดยคณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่งใส
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดั การ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับ
เป้าหมายของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังสอดคล้
้
อง
กับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การด้ วย โดยค่าตอบแทนมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างแรงจูงใจ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ระยะสัน้ : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้ คา่ ตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญ หากในอนาคตมีบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
สามารถดาเนินการเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เพิ่มขึ ้น (Spin-off) ซึง่ เมื่อถึงเวลา
ดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทย่อย และบริ ษัท จะพิจารณาร่วมกัน
เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวที่ชดั เจนอีกครัง้
นอกจากนี ้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้ กรรมการผู้จดั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูง
โดยให้ กาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานขึน้ มา รวมถึงการจัดทาหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผล
งานสาหรับทังองค์
้ กร เพื่อใช้ ประกอบการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวให้ มีความเหมาะสม
ต่อไป
หลักปฏิบตั ิที่ 4.3
กรรมการควรเข้ า ใจโครงสร้ างและความสัม พัน ธ์ ข องผู้ถื อ หุ้น ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารและการ
ดาเนินงานของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 4.3
คณะกรรมการมีความเข้ าใจถึงโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึง่ สะท้ อนถึงอานาจในการควบคุมการ
บริ หารจัดการของบริ ษัท โดยที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีปัญหาด้ านโครงสร้ างการถื อหุ้นที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งต่อการ
ควบคุม การบริ ห ารงานของกิ จ การแต่ อ ย่ า งใด และไม่ มี ป ระเด็ น การก่ อ ให้ เ กิ ด อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข อง
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คณะกรรมการ และในกรณีที่บริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม มีการจัดทาข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทมี
นโยบายที่จะให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการในสาระสาคัญไว้ ในรายงาน
ประจาปี
หลักปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร
และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อที่จะ
รักษาไว้ ซงึ่ ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้ มอบหมายเป็ นนโยบายให้ แก่ระดับปฏิบตั ิการถึงการกาหนด
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริ มให้ มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ ชีวิต ความเป็ นผู้นา รวมถึง
ความรู้ด้านการบริ หารการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นประจาด้ วย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรั บการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ทางาน ทังการอบรมภายในบริ
้
ษัทและส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทางาน นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีสวัสดิการให้ กบั บุคลากร เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญคือ
 การให้ พนัก งานเป็ นผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเอง
น า เ สน อ ความคิ ด เห็ น มุ ม มองในการท างาน เพื่ อ พั ฒ นาการท างานจากรู ป แบบเดิ ม ๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ ้น
 สร้ างบรรยากาศในการทางานให้ ทุก คนมี ส่ว นร่ ว มในความสาเร็ จ ขององค์ ก ร และจะพิ จ ารณา
การให้ ผลตอบแทนแก่บุคลากรทังจากผลส
้
าเร็ จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
ทางานโดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
 ส่งเสริ มให้ พนักงานสร้ างความรู้ จากการปฏิบตั ิงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่มีการปรับปรุ งให้
สอดคล้ องกับการทางานจริ งที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
 ส่งเสริ มให้ มีการเดินทางเพื่อเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลิต ด้ านการพัฒนาสินค้ า การตลาด รวมถึ ง เรี ย นรู้ ต่ อ พฤติ ก รรมของผู้บ ริ โ ภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นามาปรับใช้ ในกระบวนการทางานของบริ ษัทให้ มี
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ความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อทุกๆ สถานการณ์ ในภาวะอุต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ มี
การเปลีย่ นแปลง
 ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ เกิ ดขึ ้นในผลิตภัณฑ์ ที่ทางบริ ษัท
เป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย เพื่อสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืน และสร้ างการรั บรู้ และความเป็ นที่ต้องการของ
ผู้บริ โภคให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 ส่ง เสริ ม การพัฒ นาและกระตุ้น เพื่อ ให้ บ ุค ลากรภายในองค์ ก รมีท ัศ นคติต่อ การทางาน ที่จ ะต้ อ ง
สร้ างการพัฒนาและความเจริ ญก้ าวหน้ าในการทางานให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้ องดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้ องสร้ างรายได้ จากการขายสิ น ค้ าให้ เติ บ โตขึ น้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทจะต้ องมีการบริ หารจัดการให้ สดั ส่วนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้ องบริ หารจัดการให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี ้คณะกรรมการยังดูแลให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอสาหรับรองรับการเกษี ยณ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีความรู้ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการด้ านการเงิน การ
เลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย่ ง เป็ นต้ น
หลักปฏิบัติท่ ี 5 : ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการควรให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
แนวปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้ เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึ ้น และสนับสนุนให้ ดาเนินธุรกิจที่ก้าวทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่ จะต้ องดาเนินไปเพื่อการสร้ างประโยชน์ร่วมกันทังแก่
้ กิจการ ลูกค้ า คู่ค้า
สังคมและสิง่ แวดล้ อม และจะต้ องเป็ นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรื อขาดจริ ยธรรม
โดยในส่วนของธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ บริ ษัทสนับสนุนให้ ทีมงานออกแบบและฝ่ ายผลิตร่วมกันพัฒนา
รู ปแบบสินค้ า การจัดหาวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อใช้ ในการผลิต รวมถึงหาวิธีการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ทางานเพื่อให้ ทนั ต่อความต้ องการที่เปลีย่ นแปลงของตลาดเฟอร์ นิเจอร์ และลดต้ นทุนเพื่อให้ สามารถสร้ างความได้ เปรี ยบ
ในการแข่งขัน อาทิเช่น การหาแนวทางหรื อรู ปแบบการพัฒนาวัสดุปิดผิว บนไม้ ปาติเคิลบอร์ ดให้ มีความทนทานกว่า เดิม
และเป็ นไปตามกระแสของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรื อการพัฒนากระดาษปิ ดผิวที่สามารถใช้ กับฝ้าเพดาน ผนัง ได้ การ
พัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ จ ากเดิ ม ที่ ใ ช้ ส่ว นประกอบในการผลิต เป็ นไม้ ทัง้ หมด มาเป็ น การใช้ วัสดุป ระเภทเหล็ก เข้ า มาเป็ น
ส่วนประกอบของการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น สาหรับในส่วนของเครื่ องจักรที่ใช้ ในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ จะเน้ นการนาเข้ า
เครื่ องจักรที่มีการพัฒนาปรับเปลีย่ นเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนั สมัยมากขึ ้น อาทิ เครื่ องพ่นสีที่สามารถลดปริ มาณการใช้ สี
และมีกระบวนการอบแห้ งเพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้ นทุนการผลิต เครื่ องอัดไม้ แผ่นหน้ าท็อป ระบบ Microwave การ
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ปรับปรุ งกระบวนการทางานด้ วยระบบ Work Standard ที่ทุกคนสามารถทางานแทนกันได้ รวมถึงการหาทางพัฒนา
โปรแกรมเพื่อควบคุมการผลิต เพื่อสร้ างความยัง่ ยืนลดการพึง่ พาความสามารถเฉพาะตัวบุคคล เป็ นต้ น
และในส่วนของงานด้ านการตลาด บริ ษัทอยู่ระหว่างการพัฒนา Application เพื่อรองรับและอานวยความ
สะดวกสาหรับงานการขายและให้ บริ การการลูกค้ า การตรวจสอบสต็อกสินค้ าที่รวดเร็ ว การนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ
นาเสนอผ่าน Application นอกจากนี ้ในส่วนของงานการผลิตสินค้ าบริ ษัทได้ นาระบบ Cloud มาใช้ เพื่อเป็ นที่เก็บรวบรวม
แบบเฟอร์ นิเจอร์ ให้ ครบถ้ วน ครอบคลุมทุกประเภทที่บริ ษัทเป็ นผู้ผลิต และจาหน่าย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่
ลูก ค้ า ทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ รวมถึ ง การลดระยะเวลาการท างานของฝ่ ายออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์
นอกจากนี ้ยังสามารถช่วยลดการใช้ ทรัพยากรกระดาษในการทางาน (Paperless system) ให้ ลดลงอย่างมีนยั สาคัญด้ วย
สาหรับในส่วนของธุรกิจที่บริ ษัทเข้ าไปลงทุนทังในส่
้ วนของบริ ษัทร่ วม ได้ แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่บริ ษัท
เข้ าลงทุน ในส่วนของกระบวนการผลิตที่ได้ ผลพลอยได้ จากการผลิตคือ ขี ้เถ้ า บริ ษัทได้ สง่ ห้ องปฏิบตั ิการเพื่อตรวจหาระดับ
Activated Carbon เพื่อหาแนวทางการพัฒนาในกระบวนการผลิตเพื่อให้ ได้ Activated Carbon ในระดับสูงที่สามารถส่ง
จาหน่ายในราคาสูง หรื อสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เป็ นต้ น
หลักปฏิบตั ิที่ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
และสะท้ อนอยู่ในแผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ ดาเนินการสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.2
เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทกุ ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็ นไป
ด้ วยความยัง่ ยืน จึงได้ กาหนดรายละเอียดความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิ จการ สิทธิ ในการได้ รับและเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารของบริ ษัทอย่างครบถ้ ว น
เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การ
จัดสรรเงินปั นผล การแก้ ไขข้ อบังคับ วัตถุประสงค์ หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ เป็ นต้ น
2) ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น ได้ แก่
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 14 วัน โดยจะระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ ตลอดจน
ข้ อมูลที่จะต้ องใช้ ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้ วน โดยจะเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 - 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษา
ข้ อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
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3)
4)

5)

6)

7)

 รายงานสารสนเทศสาคัญ ที่มี หรื อ อาจมี ผลกระทบต่อ สิทธิ ประโยชน์ ของผู้ถื อหุ้น ทัง้ สารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เกี่ยวข้ องโดยไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของ
บริ ษัท
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทน
กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการถัดไป และจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทได้ นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ ด้วยความ
รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้ าร่ วมกิจกรรม
บริ ษัทจดทะเบีย นพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเป็ น การเพิ่ม ช่อ งทางการสื่อ สารให้ ก บั ผู้ถือ หุ้น
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้ สามารถติดตามและรับทราบข้ อมูลจากทางบริ ษัทได้
โดยในรอบปี 2562 บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี ้
1. การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในรู ปแบบเฉพาะกลุม่ 1 ครัง้
2. การประชุมกับกองทุนจากในประเทศและต่างประเทศ รวม 4 ครัง้
3. กิจกรรมงานสัมมนานักลงทุนที่จดั โดยสื่อต่าง ๆ รวม 2 ครัง้
4. การน าเสนอข้ อ มูล ให้ ก บั นัก ลงผ่า นผ่า นการเข้ า ร่ ว มออกบูธ และแสดงสิน ค้ า ในงาน mai
Forum 2019 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครัง้ ที่ 6
บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้

ลูกค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ดาเนินธุรกิจด้ านการผลิต จาหน่ายสินค้ าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้ งาน คานึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน และ
การให้ บริ การหลังการขายที่สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
2) มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้ งานต่อผู้บริ โภค
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3) ดาเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริ ต รับผิดชอบและเป็ นธรรม และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
ละเมิดสิทธิ ของลูกค้ า รั กษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้ที่
เกี่ ยวข้ องโดยมิชอบ และหากบริ ษัทตรวจพบการกระทาความผิดในลักษณะดังกล่าว ผู้กระทาในฐานะ
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4) ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริ ตจากลูกค้ าทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อ
ลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6) จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และคาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าจะได้ รับการ
เอาใจใส่ แ ละด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ น้ ให้ กับ ลูก ค้ าอย่ า งเป็ นธรรม ผ่ า นช่ อ งทางการ
ติดต่อสือ่ สารทังทางโทรศั
้
พท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรื อ www.elegathai.com,
www.eastcoast.co.th หรื อทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่งในรอบปี ที่ผ่านมา บริ ษัท
สามารถตอบสนองจัดการข้ อร้ องเรี ยนแก้ ไขได้ สาเร็ จร้ อยละ 90 และอยู่ระหว่างการจัดหาแนวทางเพื่อสร้ าง
ความพึงพอใจของลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้นจากเดิม
7) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่สินค้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านการตลาดของบริ ษัทจะมีการเข้ าพบและร่วมประชุมกับลูกค้ า
ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อรับฟั งความพึงพอใจ
ของลูกค้ า ปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา หาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนาให้
ดีขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้ในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้ าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษัทได้ พฒ
ั นารู ปแบบสินค้ าขึ ้นใหม่เป็ นประจาทุกปี พร้ อมกับ
จัดรายการส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นการพบปะและร่ วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้ า ตลอดจนรับ
ข้ อเสนอแนะ และหารื อแนวทางการแก้ ปัญหาในทางการค้ าระหว่างกันเป็ นประจาทุกปี
8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริ มการขายเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จะเป็ นการ
กระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
คู่ค้าและเจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
ายเป็ น
สาคัญ
2) คัดเลือกคูค่ ้ าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และ
เป็ นมิต รต่อสิ่งแวดล้ อม ดูแลให้ คู่ค้าเคารพสิทธิ มนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
3) รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางการค้ าของคูค่ ้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่วตั ถุดิบ
และสินค้ าที่ทางบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านจัดซื ้อของบริ ษัทจะมีการ
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เข้ าพบและร่ วมประชุมกับคู่ค้าทังในประเทศ
้
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพัฒนา
ให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม
5) การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคู่ค้าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทาร่ วมกัน
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทังสองฝ่
้
าย
6) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อคูค่ ้ า
เป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรี ยกรั บ หรื อยินยอมที่จะรับ ทรั พย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า โดย
ผู้เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างต้ องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และ
ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
คู่แข่ งขันทางการค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การค้ าและการแข่งขันด้ วยความ
เป็ นธรรม ดาเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวให้ ร้าย
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา / ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินตามข้ อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
2) การปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ
3) ในกรณีของการกู้เงิน บริ ษัทจะไม่นาเงินที่ได้ จากการกู้ยืมไปใช้ ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ในข้ อตกลง /
เงื่อนไขการกู้ยืม
4) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการค ้าประกันที่ได้ ให้ ตอ่ เจ้ าหนี ้
5) บริ ษัทจะบริ หารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ซึง่ แสดงถึงการมีความสามารถที่จะชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ ซงึ่ อัตราส่วนทางการ
เงินให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาการกู้ยืมเงินกับเจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด
6) เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ได้ ตกลงไว้
ร่วมกัน ทางลูกหนี ้จะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
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8) มีการจัด ประชุม เพื่อ พบปะเจ้ าหนีส้ ถาบัน การเงิ น และจัด เข้ า เยี่ ยมชมกิ จการเป็ นประจ าทุก ปี ทัง้ นี เ้ พื่ อ
รับทราบนโยบายการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจในการดาเนิน
ธุรกิจต่อเจ้ าหนี ้
พนักงาน
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยความเป็ นธรรม
2) ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคูไ่ ปกับการมุง่ เน้ นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการเจริ ญเติบ โตทางด้ านอาชีพการงาน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั ิคือ ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อพนักงานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรื อทบทวนความรู้ ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมัคร
เพื่อเข้ ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่ องขึ ้นมาต่อฝ่ ายทรัพยากรบุค คลได้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานที่จะ
ได้ รับภายหลังการเข้ ารับการอบรมเป็ นสาคัญ
3) จัดทา Succession Management ด้ วยเป้าหมายเพื่อการรั กษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากร
เหล่านันให้
้ มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง รวมถึงการสืบทอดตาแหน่งงานต่อไปได้
4) ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการ
ท างานและคุณ ภาพชี วิ ต ของพนัก งานเป็ น ส าคัญ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ลดจ านวนการเกิ ด อุบัติ เ ห ตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้ องสวมถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก ที่ปิดหู และรองเท้ าผ้ าใบในขณะปฏิบตั ิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ น
สาคัญ เช่น หากปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้ องสวมที่ปิดหู เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัทจะเปิ ดเผย
ข้ อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุไว้ ให้ เป็ นที่ทราบในรายงานประจาปี
5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูล
หรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อหรื อผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
6) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้ กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
7) ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
8) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท
9) จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรั กษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การทาประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้ กบั พนักงาน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกาหนดเวลาการตรวจตังแต่
้ เริ่ มเข้ างาน และระหว่างการทางาน
เป็ นประจาในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้ าว บริ ษัทได้ จดั ให้ สานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
เข้ าให้ ข้อมูลและความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้ าว
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10) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งข้ อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์
ที่ดีในการทางานร่วมกัน
11) ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
ตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
2) ไม่ดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลกระทบให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนและสังคม
3) กาหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
4) ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น
5) ให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้ มีความน่าอยู่ หรื อมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นจากเดิม
6) ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิง่ แวดล้ อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
7) ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิง่ แวดล้ อม ตังแต่
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด และฟื น้ ฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
8) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริ มการให้ ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อม
9) ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี เครื่ องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
10) สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทเนื่องจากวัตถุดิบ
หลักคือ ไม้ ยางพารา ไม้ เอ็มดีเอฟ และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท
โดยที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษัทไม่เคยได้ รับข้ อร้ องเรี ยนหรื อมีข้อพิพาทกับชุมชนในพื ้นที่บริ เวณใกล้ เคียง
กับโรงงานในประเด็นที่เกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมหรื อผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัทแต่อย่างใด
การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ กาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานที่เป็ นระบบ ได้ แก่ ระบบการจาหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งกว่าร้ อย
ละ 52 เป็ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทคือ ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ และรองลงมาคือ
การผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าปลี กขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้ าแต่ละ
รายมีระบบการสัง่ ซื ้อสินค้ า ตรวจสอบคุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ าเป็ นไปตามระบบและหลักการที่กาหนดไว้ โดย
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บริ ษัทมัน่ ใจถึงกระบวนการนาเสนอขายสินค้ าต่อลูกค้ าที่มีความเป็ นธรรม และไม่มีลกั ษณะการผูกขาดเพื่อจาหน่ายสินค้ า
ให้ กบั ลูกค้ าเพียงรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด สาหรับระบบและขันตอนการจั
้
ดหา จัดซื ้อวัตถุดิบ และสินค้ าที่จะนามาใช้ ใน
กระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื ้อจะต้ องดาเนินการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้ า ตามหลักการที่
กาหนดไว้ ทกุ ครัง้ เพื่อให้ ค่คู ้ าได้ มีโอกาสนาเสนอสินค้ าให้ กบั ทางบริ ษัทได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับ
ประโยชน์จากการยึดมัน่ ในระบบการคัดกรอง พิจารณาและเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาจากคูค่ ้ าเสมอมา
การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทเตรี ยมที่จะเข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในรายละเอียดการทางานในขณะนี ้คือ บริ ษัทได้ เผยแพร่ นโยบายการ
ต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th และสร้ างระบบในการป้องกันการ
ทุจริ ตในองค์กร นอกจากนี ้ยังอยูร่ ะหว่างดาเนินการสือ่ สารประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ผ้ มู ี
ส่วนได้ เสียของบริ ษัทได้ รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า และลูกค้ า ของบริ ษัท ในการงดให้ / รับสิ่งตอบแทนทังในรู
้ ป
ของเงินสด สิ่งของ หรื อของขวัญ รวมถึงการห้ ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท และแจ้ งถึง
กระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ ค่คู ้ า และลูกค้ า ที่ไม่ได้ รับการปฏิ บตั ิที่เป็ นธรรม ได้ ร้องเรี ยนและได้ รับการแก้ ไข รวมถึงจะ
จัดการประชุมและสือ่ สารให้ พนักงานทุกฝ่ ายงานของบริ ษัทได้ รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตนี ้
อย่างต่อเนื่อง
หลักปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืน
แนวปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ทรัพยากรด้ านการเงิน
2. การผลิต
3. ภูมิปัญญา
4. บุคลากร
5. สังคม
6. สิง่ แวดล้ อม
ซึ่งในการดาเนินธุรกิ จทังในส่
้ วนของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม คณะกรรมการมีความเข้ าใจถึงการ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ตา่ งกัน ซึง่ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ บริ ษัทจะคานึงถึงผลกระทบและความคุ้ม
ค่าที่จะเกิดขึ ้นต่อทรัพยากร บนพื ้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดย
จะคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยทังภายในและภายนอกที
้
่เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบตั ิที่ 5.4
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คณะกรรมการควรจัดให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์ กรที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทังดู
้ แลให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.4
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีโดยได้ จดั ทาเป็ นนโยบายและ
มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีหวั ข้ อที่สาคัญครอบคลุมในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
 กฎเกณฑ์การใช้ งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ ของบริษัททุกฝ่ ายทุกแผนกและทุกเครื่ อง
 กฎเกณฑ์การใช้ งานระบบ Internet
 กฎการใช้ เครื่ องถ่ายเอกสาร
 การกาหนดบทลงโทษ
นอกจากนี ้ยังให้ ความสาคัญในเรื่ องการจัดสรรและการบริ หารด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เพียงพอต่อการ
ดาเนินธุรกิ จ และให้ มีการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ เพียงพอตามที่กาหนดไว้
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะนาประเด็นด้ านการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ าเป็ นหัวข้ อที่จะพิจารณาในที่ประชุมอย่างสม่าเสมอด้ วย
หลักปฏิบัติท่ ี 6 : ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิที่ 6.1
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.1
บริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลและกาหนดนโยบายและแผนงานด้ าน
การบริ หารความเสี่ยง ตามรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 1.1
ซึ่งประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ ทราบถึงผลการ
ประชุม ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ย งต่อที่ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะสามารถ
พิจารณาและกาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ ของกิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้ เป็ นทิศทาง
เดียวกัน โดยหัวข้ อความเสีย่ งหลักที่คณะกรรมการให้ ความสาคัญประกอบด้ วย
1. ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั งิ าน
2. ความเสีย่ งด้ านการเงินและอัตราแลกเปลีย่ น
3. ความเสีย่ งด้ านการผลิต
4. ความเสีย่ งด้ านลูกค้ ารายใหม่และการพึง่ พิงลูกค้ าในปัจจุบนั
5. ความเสีย่ งด้ านอัคคีภยั ภายในโรงงานและการจัดทาประกันภัย.
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6. ความเสีย่ งด้ านการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้ อบังคับ
7. ความเสีย่ งจากการเข้ าลงทุนและการดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม
และเนื่องจากบริ ษัทมีการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้ มี
นโยบายที่จะพิจารณาการบริ หารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจ
หรื อการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมเหล่านันด้
้ วย
หลักปฏิบตั ิที่ 6.2
คณะกรรมการต้ องจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 6.2
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยมี
คุณสมบัติและหน้ าที่ตามหลัก เกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 1.1
คณะกรรมการมีนโยบายให้ บริ ษัทจัดให้ มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย โดยเอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรี ยกผู้ที่เกี่ยวข้ อง
มาให้ ข้ อ มูล การได้ ห ารื อ ร่ ว มกับ ผู้สอบบัญ ชี หรื อ แสวงหาความเห็ น ที่ เ ป็ น อิ สระจากที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าชี พ อื่ น ใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
นอกจากนี ้คณะกรรมการจะจัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มี ความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้ อม
ทังรายงานให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในรายงานประจาปี รวมถึงการให้ ความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในและเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบตั ิที่ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทกับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้ อมูลและโอกาสของบริ ษัท
และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบตั ิที่ 6.3
คณะกรรมการได้ กากับดูแลให้ มีนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในซึ่งมีเนื ้อหาครอบคลุม
ถึงกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยในการรักษาข้ อมูลความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท การไม่ซื ้อขาย หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ประโยชน์จากความลับหรื อข้ อมูล
ภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย การห้ ามดาเนินการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด ได้ แก่ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผยและภายหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว 24 ชัว่ โมง เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ จดั ทาเป็ นเอกสารเวียนภายในบริ ษัท และให้ พนักงานของบริ ษัทลงนามรับทราบ
ในนโยบายดังกล่าว
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บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะมี หน้ าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และจะต้ องส่งสาเนา
เอกสารการรายงานดัง กล่า วให้ กับ เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ทในคราวต่อ ไปเพื่อ รั บทราบการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เกิ ด ขึน้ นอกจากนีย้ ัง ได้ กาหนดนโยบายว่า
กรรมการ และผู้บริ หาร จะต้ องมีการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องสาหรับกรรมการ
บริ ษัท และผู้บริ หารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ ม พร้ อมกับคานิยามตามที่หน่วยงานกากับได้ แจ้ งถึงแนวทางปฏิ บตั ิไว้
โดยฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทจะมีหน้ าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการมีสว่ นได้ เสียเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลจากกรรมการ และผู้บริ หารท่านใดที่มีนยั สาคัญ จะต้ องรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดูแลครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก ได้ แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี ให้
ปฏิบตั ิงานตามนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการเข้ าทารายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์โดย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้นและกรรมการ
จะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท และจะต้ อง
เปิ ดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริ ษั ทจะต้ องปฏิบัติใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย และตาม
มาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่การดาเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริ ษัท และกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ ใ นรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ จะขอความร่ วมมือจากกรรมการท่านนัน้ เพื่องดเว้ นจากการมีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
พิจารณาในวาระนัน้
หลักปฏิบตั ิที่ 6.4
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านคอร์ รัปชั่ นที่ชัดเจนและ
สือ่ สารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้ เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.4
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นนโยบายที่จะให้ มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต หรื อ CAC ซึ่งเป็ นวิธีการแก้ ไขปั ญหาทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ด้ วยความร่ วมมือกันใน
หมู่บริ ษัทเอกชนที่ต้องการสร้ างแรงกดดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่ วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุก
รูปแบบและต่อต้ านการใช้ คอร์ รัปชัน่ เป็ นเครื่ องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริ ษัททุก
แห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการ CAC จะต้ องจัดทาหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตามแนวทาง
ที่กาหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้ อ) และให้ บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council) เพื่อ
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พิจารณาให้ การรับรอง ซึง่ ขณะนี ้บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการวางแผนงานเตรี ยมการจัดทาแบบประเมินตนเอง 71 ข้ อ ให้ มีความ
คืบหน้ าอย่างน้ อยร้ อยละ 80 จึงจะเข้ าสูข่ นตอนการประกาศเจตนารมณ์
ั้
และเข้ าร่วมโครงการ CAC ต่อไป
หลักปฏิบตั ิที่ 6.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการดาเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
แนวปฏิบตั ิที่ 6.5
บริ ษัทกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ตลอดจนการแจ้ งเบาะแส การกระทาความผิด หรื อ
การกระทาอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของบุคลากรของบริ ษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องและบริ ษัทในอัน
ที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการคุ้มครองและให้ ความเป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย และพนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้
เบาะแสเกี่ ย วกับ การทุจ ริ ต การถูก ละเมิ ด สิท ธิ หรื อ การไม่ป ฏิ บัติ ต ามกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท และ
จรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy)
โดยจัดให้ มีมาตรการและช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษัท โดย
ผ่านช่องทางนี ้
 จดหมายส่งถึง
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ หรื อ
 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
 สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท : cg@eastcoast.co.th หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล :
hrrayong@eastcoast.co.th หรื อ hrbkk@eastcoast.co.th
 ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับของบริ ษัทจะต้ องไม่พงึ ละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อได้ พบเห็นการกระทาที่เข้ า
ข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท จะต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้ องให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยน
จากบุคคลภายนอกด้ วย
บริ ษั ท จะให้ ค วามเป็ น ธรรมและคุ้ม ครองพนัก งานที่ ป ฏิ เ สธการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น หรื อ แจ้ ง เรื่ อ งการทุจ ริ ต
คอร์ รัปชัน่ โดยบริ ษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตลอดจนบริ ษัท
จะเก็บรักษาความลับของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
หลักปฏิบัติท่ ี 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
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หลักปฏิบตั ิที่ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
สาคัญต่าง ๆ ถูกต้ อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบตั ิที่ 7.1
บริ ษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ บคุ ลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลการรายงานทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ ของบริ ษัท มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ
และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนี ้ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทาบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนี ้จะเข้ ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่จดั ทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สภาวิชาชี พบัญชีฯ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริ ษัทหลักทรั พ ย์ไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นประจาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหัวหน้ างานที่ดูแล จะต้ องเป็ นผู้กากับและคัดกรอง
หลักสูตรที่เหมาะสมให้ กับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ ารั บการอบรมในหลักสูตรที่เ หมาะสม เพื่อ ยกระดับ
มาตรฐานการทางานในสายงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ บคุ ลากรที่มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการทางานที่ดียิ่ง ๆ ขึ ้นไป
ในส่วนของการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมการได้ คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่
เป็ นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน
 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัท
 การพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง กับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
 การพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
คณะกรรมการได้ ดแู ลในส่วนของการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบแสดงรายการ
ข้ อมูลประจาปี (56-1) สามารถสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทมีการจัดทา
คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทใน
แต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกเหนือจากการนาเสนอข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้ในทุกครัง้ ที่บริ ษัท
มีการจัดส่งงบการเงินทังงบไตรมาส
้
และงบประจาปี ผา่ นระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการ
จัดทาจดหมายข่าว (News Release) เพื่อชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษัทเพื่อเผยแพร่ผา่ นสือ่ มวลชน
ทุกครัง้ รวม 4 ครัง้ ต่อปี
ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้
จะต้ องมีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนของตนให้ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เช่น ข้ อมูลการถือหุ้น รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อการพิจารณาในวาระการประชุมนัน้ ๆ
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หลักปฏิบตั ิที่ 7.2
คณะกรรมการควรติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบตั ิที่ 7.2
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ในแต่ ล ะไตรมาส และประจ าปี
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การชาระหนี ้ โดยในทุกครัง้ หน่วยงานด้ านบัญชีการเงิน จะต้ องนาเสนออัตราส่วนสภาพคล่อง อั ตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ ว อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ รวมถึงการนาเสนออัตราส่วนที่สาคัญต่าง ๆ ที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงิน (Covenants) ผู้ให้ การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริ ษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
รับทราบและติดตามเป็ น ประจาทุกครัง้ ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อที่จะสามารถหาทาง
แก้ ไขร่วมกับฝ่ ายจัดการได้ อย่างทันท่วงที หากเริ่ มมีสญ
ั ญาณการบ่งชี ้ถึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ
ในการชาระหนี ้ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
และในส่วนของการอนุมตั ิการเข้ าทารายการใด ๆ หรื อการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การเข้ าทารายการดังกล่าว
จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบตั ิที่ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการมัน่ ใจได้ วา่ กิจการมี
แผนในการแก้ ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ การคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ น
ได้ เสีย
แนวปฏิบตั ิที่ 7.3
คณะกรรมการได้ กาหนดสัญญาณบ่งชี ้ถึงแนวโน้ มที่จะประสบปั ญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ภาวะประสบปั ญหาผลการดาเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง
2. กระแสเงินสดต่า
3. ส่วนหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ หรื อเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน หรื อ
เงื่อนไขข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้กาหนดไว้
4. ประสบปั ญหาในการระบายสินค้ าคงคลังและการเก็บหนี ้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5. การรับทราบข้ อบ่งชี ้จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท อาทิ พบปั ญหาเอกสารข้ อมูลทางการเงินหรื อการลงบัญชี
ไม่ครบถ้ วน
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทพบเจอสัญญาณบ่งชีด้ งั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ ฝ่าย
บริ หารมีการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้จะดูแลให้ กิจการกาหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน เจ้ าหนี ้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหาโดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ ที่
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เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ โดยในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้ องมัน่ ใจได้ ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ
ของบริ ษัทเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบตั ิที่ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 7.4
คณะกรรมการมีนโยบายให้ จดั ทารายงานความยัง่ ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการ
เผยแพร่ ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับทราบเรื่ องที่สาคัญ และสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวทางปฏิบตั ิของกิจการที่จะสร้ างคุณค่า
ให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะจัดทาพร้ อมกับรายงานประจาปี ของบริ ษัท และจะเผยแพร่ ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
โดยรายงานความยัง่ ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม จะเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ การปฏิบตั ิตอ่ พนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึง่ รวมถึงการปฏิบตั ิ
อย่างเป็ นธรรม และการเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทังความรั
้
บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึง
กรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับในระดับประเทศ และจะยกระดับการพัฒนาคุณภาพของรายงานความยัง่ ยืนให้ ได้ ใน
ระดับสากลต่อไป ซึง่ เหล่านี ้เป็ นแผนงานที่กาหนดไว้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อ มูลรายงานความยัง่ ยืนไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัท ซึง่ ตังแต่
้ ปี 2561 เป็ นต้ นไป จะจัดทาเป็ นเล่มรายงานความยัง่ ยืนแยกต่างหาก
หลักปฏิบตั ิที่ 7.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้ าที่
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา
แนวปฏิบตั ิที่ 7.5
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา สม่าเสมอ และโปร่ งใส โดย
เปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
กาหนด ซึ่งข้ อมูลสาคัญที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงิน และข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการป้องกันข้ อมูลลับและข้ อมูลที่มีผลต่อราคา
หลักทรัพย์โดยออกเป็ นนโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยมีการสือ่ สารให้ เข้ าใจตรงกันทัง้
องค์กรเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศนโยบายดังกล่าวให้ ทราบโดยทัว่ กัน และให้ มีการลง
นามรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ จดั ให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบในการทาหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ เพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 การเปิ ดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สาคัญให้ แก่นกั ลงทุนทราบ
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บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
 ชี ้แจงกรณีที่มีขา่ วลือหรื อข่าวสารต่าง ๆ
 การดาเนินการเมื่อมีการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
 การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินกิจการแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
โดยมีช่อ งทางการติด ต่อ กับ หน่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ได้ แ ก่ การตอบคาถามทางโทรศัพ ท์ 02-1527301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
ที่ www.eastcoast.co.th หรื อ www.elegathai.com
โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ เข้ าใจธุรกิจ
ของบริ ษัท รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งจะ
ประกอบด้ วย กรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้ แก่
1. เปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของ
การประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
2. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมถึงรู ปแบบและลักษณะ
ของค่าตอบแทน
3. นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน นโยบายการกากับดูแล
และจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้ านบริ หารความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ยง
ด้ านต่าง ๆ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
6. นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิง่ แวดล้ อม
7. จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
8. โครงสร้ างการถือหุ้น พร้ อมรายละเอียดกลุม่ ผู้ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 5
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
้
สทิ ธิออกเสียง
9. โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริ หาร
10. วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริ ษัท
11. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
12. โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท รวมทังบริ
้ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
13. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปี
14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี
15. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และวิสามัญผู้ถือหุ้น
16. หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การส่งคาถาม
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
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17. ข้ อบังคับ หนังสือบริ คณห์สนธิ
18. ข่าวสารที่เผยแพร่ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. ข้ อมูลติดต่อหน่วยงานหรื อร้ องเรี ยน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
ข้ อมูลต่าง ๆ ข้ างต้ น นอกจากจะเปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัท
จะจัดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นประจา เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งให้ มีความทันสมัย
และสามารถส่งต่อข่าวสารข้ อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างทัว่ ถึงและทันเวลา
คณะกรรมการมีนโยบายให้ ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดทา
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ประจาปี รวมทังก
้ าหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ ชดั เจน เพื่อให้ การ
สือ่ สารและการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบตั ิที่ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบตั ิที่ 7.6
นอกจากการเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษผ่า นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทัง้
ปรับปรุงให้ เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติท่ ี 8 : สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท
แนวปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อประเด็นที่กฎหมายกาหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ดาเนินงานของกิจการว่า ได้ ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุม
สิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร
ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและ
หนังสือบริ คณห์สนธิ และการลดทุนหรื อเพิ่มทุน เป็ นต้ น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐานดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทกาหนดให้ มี
การดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อเป็ นการส่ง เสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ และสนับสนุนการมีสว่ นร่ วม
ของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) บริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนจัดส่งเอกสาร
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยบริ ษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

ประกอบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสาหรับกรณีการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฎหมายที่กาหนดไว้ โดยระบุวนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ตลอดจนข้ อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการใช้ สทิ ธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงแจ้ งกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม และสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุมและออกเสียงลงมติ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จดั ทาหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทังฉบั
้ บ
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระหรื อบุคคลใด ๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
บริ ษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัท ที่บริ ษัทได้ มีการเปิ ดเผยไว้
ตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการเข้ าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ู
ถื อหุ้นทราบล่ว งหน้ า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อ มูลสาคัญเพิ่ม เติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่า ง
กะทันหัน เป็ นต้ น
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงในการประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทจะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ อง เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้ า ตามแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดหลักทรั พ ย์ แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ ัง เปิ ดโอกาสให้ สามารถเสนอชื่ อ บุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ ้บริ ษัทจะเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องการบรรจุเป็ นวาระการประชุม และการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ซึ่งโดยปกติจะแจ้ งให้ ทราบ
ตังแต่
้ เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ ้นในช่ วงเดือนมีนาคม หรื อเดือน
เมษายน ของปี ถั ด ไป ทัง้ นี ใ้ นกรณี ที่ ค ณะกรรมการปฏิ เ สธเรื่ อ งที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นเสนอบรรจุ เ ป็ นวาระ
คณะกรรมการจะแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
กรรมการทุกคนจะเข้ าร่ วมประชุมเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในเรื่ องที่
เกี่ยวข้ องได้
เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนน
้
รายชื่อกรรมการ
บริ ษัท กรรมการชุด ย่อย และผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้ อมคาถาม
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คาตอบ และจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่
จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั ้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม ทังนี
้ ้ การดาเนินการ
ประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามลาดับวาระการประชุมที่มี นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่แสดงความเอนเอียง
กับผู้ถือหุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง โดยการให้ สารสนเทศที่ยงั ไม่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะกลุม่ และในกรณีที่กรรมการหรื อ
ผู้บริ หารที่มีส่ว นได้ เสียเกี่ยวกับเรื่ อ งใด กรรมการหรื อผู้บริ หารผู้นั ้นจะไม่มีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุมในกระบวนการ
ตัดสินใจในการพิจารณามติการเข้ าทารายการในธุรกรรมนัน้ ๆ
บริ ษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชดั เจนและโปร่ งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ค วาม
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่กับบริ ษัทได้ รวมทังอั
้ ตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้ กับค่า ตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรื อใกล้ เคียงกัน
หลักปฏิบตั ิที่ 8.2
คณะกรรมการควรดูแ ลให้ การดาเนินการในวันประชุม ผู้ถือ หุ้นเป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อย โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของตน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.2
ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นและยึดถือปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซักถามข้ อมูล สถานที่จดั ประชุมที่
สะดวกต่อการเดินทาง ทังนี
้ ้บริ ษัทเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร จากสานักงาน
ใหญ่ ของบริ ษัทซึ่งตัง้ อยู่ที่อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็ นนโยบายที่จะอานวยความสะดวกและ
ส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจ สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้
โดยสะดวก
2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมหรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นจนเกินควร โดยจะไม่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกิน
กว่าที่กาหนดไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3. คณะกรรมการได้ สง่ เสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
4. ประธานกรรมการเป็ น ประธานที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น มี ห น้ า ที่ ดูแ ลให้ ก ารประชุม เป็ น ไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และข้ อบังคับของบริ ษัท จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ใน
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5.

6.
7.
8.
9.

หนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและตังค
้ าถามต่อที่ประชุม
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทหรื อในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณานัน้ ๆ
กรรมการในฐานะผู้เข้ าร่ วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้
แจ้ งเป็ นการล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะในวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อน
การตัดสินใจ ทังนี
้ ้เพื่อให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญได้
กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่ วมการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
ก่อนเริ่ มการประชุม จะมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการพิจารณาวาระแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในวาระแต่งตังกรรมการ
้
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับ
หรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงด
ออกเสียง ในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมรับทราบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม

หลักปฏิบตั ิที่ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่าง
ถูกต้ องและครบถ้ วน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.3
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเย็นวันที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ
อย่างช้ าไม่เกิ นวันทาการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ได้ มีการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยในรายงานการประชุมได้ บนั ทึกข้ อมูล
ประกอบด้ วย
1. รายชื่ อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่ วมการประชุม และไม่เข้ าร่ วมการ
ประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระการประชุม
3. ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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