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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
ปี 2562 

 
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2555 (ครัง้แรกหลงั
แปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 26 ตลุาคม 2555 มีนโยบายริเร่ิม มีสว่นร่วมในการให้ความเห็นในรายละเอียดของนโยบายและได้
ด าเนินการออกมติอนุมัตินโยบายก ากับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรครัง้แรก รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใน
ภายหลงัจากวนัที่ประชุมดงักล่าว โดยได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทในทกุระดบัชัน้ทัง้ในสว่นของพนกังานระดบั
ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้นี ้เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั 
เพื่อเสริมสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืนอนัจะน ามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และสาธารณชนทัว่ไป โดยนบั
จากวนัท่ีได้มีการอนมุตัินโยบายและหลักการก ากับดูแลกิจการในครั ง้แรกแล้วก็ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมใน
รายละเอียดที่ส าคัญเพื่อให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง และแนวทางการปฏิบตัิที่ดี ทัง้นีท้ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาอนุมตัินโยบายก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบบัใหม่แทนฉบับเดิมที่ยกเลิก 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นีน้โยบาย
ก ากบัดแูลกิจการฉบบันีไ้ด้ก าหนดหลกัปฏิบตัิแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้น าหรือผู้ รับผิดชอบสงูสดุขององค์กรใช้ใน
การก ากับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเช่ือถือส าหรับผู้ ถือหุ้ นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกท่านเพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนตลาดทุน
และสงัคมโดยรวม  

ทัง้นีน้โยบายการก ากับดูแลกิจการจะได้รับการพิจารณาทบทวนแก้ไขตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ
หลกัการหรือแนวทางปฏิบตัิที่จะมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

โดย “การก ากบัดูแลกิจการ” หมายถึง ความสมัพนัธ์ในเชิงการก ากบัดแูล รวมทัง้กลไกมาตรการที่ใช้ก ากบัการ
ตดัสนิใจของคนในองค์กรให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ซึง่รวมถึง 

(1) การก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั ซึ่งครอบคลมุถึงเป้าหมายและแนวคิดหลกัขององค์กร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลักขององค์กรในรูปแบบของวิสยัทศัน์ หลกัการ และรูปแบบธุรกิจที่สร้าง
คณุคา่ให้แก่กิจการ 

(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบาย และพิจารณาอนมุตัิแผนงานและงบประมาณ 
(3) การติดตาม ประเมิน และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน  
“การก ากบัดูแลกิจการที่ดี” ตามหลกัปฏิบตัิฉบบันี ้หมายถึง การก ากับดูแลกิจการที่เป็นไปเพื่อสร้างคุณค่า

ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน นอกเหนือจากการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ลงทนุ ซึง่คณะกรรมการมีเป้าหมายในการก ากบัดแูล
กิจการให้น าไปสูเ่ปา้หมายที่ส าคญั ดงันี ้

1. สามารถแขง่ขนัได้และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถึงผลกระทบในระยะยาว 
2. ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เคารพสทิธิ และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี 
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3. เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
4. สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง  
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้วางหลักปฏิบัติของ

คณะกรรมการบริษัท รวม 8 ข้อหลกั ดงันี ้
หลักปฏิบัติที่ 1  ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคณุคา่ให้แก่

กิจการอยา่งยัง่ยืน 
หลักปฏิบัติที่ 2  ก าหนดวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
หลักปฏิบัติที่ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
หลักปฏิบัติที่ 5 สง่เสริมนวตักรรม และการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 
หลักปฏิบัติที่  6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
หลักปฏิบัติที่ 8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททาง

ธุรกิจของบริษัทแล้ว เป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง   
 
 
  



นโยบายก ากบัดแูลกิจการปี 2562 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

3 
 

การก าหนดวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยมองค์กร วตัถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว 
 

วิสัยทัศน์ 
“มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้น าด้านธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการเติบโต

ของธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง” 
 

พันธกิจ 
Sustainability = การพฒันาให้องค์กรเติบโตด้วยความยัง่ยืน ได้แก่ การจดัหาแนวทางเพื่อลดต้นทนุและคา่ใช้จา่ยในการ
เป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท / การขยายสูธุ่รกิจด้านพลงังานทดแทน ซึง่เป็นแนวโน้มที่ส าคญัและเป็นสว่นหนึง่ของการ
สร้างความมัน่คงด้านพลงังาน เป็นการสร้างรายได้และผลก าไรอยา่งตอ่เนื่องให้กบัภาพรวมของธรุกิจ เป็นต้น  
Diversification = การกระจายความเสีย่งในธุรกิจ เช่น การมีทัง้รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าทัง้ในและตา่งประเทศ การมี
กลุม่ลกูค้าที่หลากหลาย ตัง้แตก่ารสง่ออก ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่โชว์รูมจ าหนา่ยสนิค้าในระดบักลางถึงบน ร้านค้าสง่ ร้านค้า
ปลกีเฟอร์นิเจอร์ทัว่ประเทศ และยงัรวมถงึการขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้านพลงังาน เพื่อกระจาย
ความเสีย่งและไมพ่ึง่พิงธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพียงอยา่งเดยีว 
Adaptation = การพร้อมสร้างกลยทุธ์แหง่การเปลีย่นแปลงและปรับตวัในธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการด าเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปด้วยความมัน่คงและยัง่ยืน ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจากธุรกิจการเป็นผู้ผลติชิน้สว่นเฟอร์นิเจอร์ มาถึงผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยางพารา เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด และผู้ผลติกระดาษปิดผิวเพื่อลดต้นทนุในการผลติเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 
 

ค่านิยมองค์กร 
ท างานด้วยใจที่มุง่มัน่ในเปา้หมาย (Be Passionate and Determined) 
ลดกระบวนการท างานแตไ่ด้ประสทิธิภาพท่ีมากขึน้ (Do More with Less) 

แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อยา่งไมห่ยดุนิ่ง (Pursue Growth and Learning) 
สือ่สารด้วยใจที่เปิดกว้าง เที่ยงธรรมและซื่อสตัย์ตอ่ผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with 

Communication) 
 

วัตถุประสงค์ 
“การน าพาองค์กรให้มีการพฒันาและเติบโตอยา่งยัง่ยืน” 

 
เป้าหมายระยะยาว 

บริษัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรักษาอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมุง่สูก่ารเป็นองค์กรพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดต้นทนุ
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนคิดเป็น
สดัสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสีย่งในการด าเนินธุรกิจสูธุ่รกิจประเภทอื่น ๆ ท่ีมีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง” 
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ส าหรับเปา้หมายระยะยาวมากกว่า 3 ปีขึน้ไป บริษัทตัง้เป้าหมายการเป็นผู้น าในธุรกิจการเป็นผู้ผลิตและ
จดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์เพื่อการสง่ออก และการเป็นผู้น าในธุรกิจการจดัจ าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์ให้กบัร้านค้าสง่ร้านค้าปลกีทัว่
ประเทศ และภมูิภาคอาเซียน 

 
หลักปฏิบัติที่  1 : ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อยา่งยัง่ยืน  

หลกัปฏิบตัิที่ 1.1 
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น าที่ต้องก ากบัดแูลให้องค์กรมีการ

บริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลมุถึงการก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรส าคญัเพื่อให้บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการ
ด าเนินงาน  

แนวปฏิบตัิที่ 1.1  
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหาร

จดัการท่ีดี รวมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งในฐานะผู้น าในการก ากบัดแูลกิจการ 
โดยในแต่ละปีจะมีการพิจารณาและร่วมกนัก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนีย้งัได้ก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน 
และการจดัสรรทรัพยากรบคุคล ได้แก่ ผู้บริหารและทีมงานท่ีดแูลรับผิดชอบในแตล่ะสว่นงานให้สามารถปฏิบตัิงานได้ตาม
แผนงานที่วางไว้ และสามารถบรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทัง้นีจ้ะมีฝ่ายบริหารระดบัสงูเป็นผู้ รับผิดชอบโดยตรง มีการ
ก ากบัดแูลและควบคมุการปฏิบตัิงานของทีมงานระดบัปฏิบตัิการอยา่งใกล้ชิดเพื่อให้สามารถทราบระดบัเปา้หมายที่บรรล ุ
และอปุสรรคในการท างานท่ีเกิดขึน้ รวมถึงเพื่อเป็นการติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ ทัง้นีเ้พื่อให้ทนั
ตอ่การปรับเปลีย่นกลยทุธ์เพื่อรองรับปัญหา และอปุสรรคที่เกิดขึน้ให้ทนัตอ่เหตกุารณ์ และเพื่อให้สามารถบรรลเุป้าหมาย
และวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เกิดขึน้ได้จริง  

นอกจากนีจ้ะมีการทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของ
บริษัทที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้า การลงทนุที่เกิดขึน้ในแต่ละปี โดยบริษัทได้
ค านงึถึงจริยธรรม ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน  

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และกฎบตัรของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยทกุชดุ ตามที่ได้น าเสนอและผา่นการกลัน่กรองและอนมุตัิจากคณะกรรมการชดุยอ่ย ซึง่กฎบตัรจะก าหนดให้กรรมการ
บริษัทและกรรมการชดุยอ่ยจะต้องบริหารให้การด าเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ตลอดจนแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินงานท่ีส าคญัให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการ
ก าหนดอ านาจอนมุตัิด าเนินการของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีอ านาจอนมุตัิในเร่ืองต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่
ก าหนด  

ในแตล่ะครัง้ของการประชมุคณะกรรมการบริษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดแูลให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่เกิดขึน้ในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละครัง้ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตัิงาน
ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้  



นโยบายก ากบัดแูลกิจการปี 2562 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

5 
 

คณะกรรมการได้จดัให้มีนโยบายส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน เพื่อแสดงถึงหลกัการและแนวทางใน
การด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งประกอบด้วย นโยบายการก ากับดแูลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
ดแูลให้มีการสือ่สารนโยบายดงักลา่วถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน รวมทัง้มีการติดตามผลการปฏิบตัิ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตัิเป็นประจ า 

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญเก่ียวกับวตัถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการด าเนินงานของบริษัท 
รวมถึงการดูแลเพื่อติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายซึ่งสามารถน าประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและ
ก าหนดแนวทาง นโยบาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัทเป็นประจ าทกุปี  

โดยในรอบปี 2562 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2562 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติ
พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถปุระสงค์ และเปา้หมายระยะยาวของบริษัท ตามรายละเอียดของนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการประจ าปี 2562 ของ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นีก้ารติดตาม ประเมินผลและดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานประจ ารายไตรมาส และประจ าปี โดยการรายงานผลการด าเนินงาน จะพิจารณาจากความ
คืบหน้าและกลยุทธ์การด าเนินงานที่ถูกน าไปปฏิบตัิ ที่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยการรายงานผลการ
ด าเนินงานดงักลา่วทางกรรมการผู้จดัการ และคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้น าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

 
คณะกรรมการบริษัท 
ปัจจบุนั บริษัทมคีณะกรรมการบริษัทจ านวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 
1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. ดร.เอกรินทร์ วาสนาสง่ กรรมการอิสระ 
5. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ รองประธานกรรมการ 
6. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ กรรมการ  
7. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
8. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการ 
 
ในคณะกรรมการบริษัท มีประธานกรรมการของบริษัท คือ พลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย์ เป็นกรรมการอิสระ และ

ไมไ่ด้เป็นบคุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ ซึง่มีต าแหนง่เป็นผู้บริหารสงูสดุขององค์กร  
ในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 

50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
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ในคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ 
เป็นผู้มีความรู้ และความเช่ียวชาญในด้านสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้ สาขาวิชาวนผลิตภณัฑ์ และสาขาวิชาวนศาสตร์
ชมุชน ซึง่เก่ียวข้องกบัธุรกิจด้านการผลติเฟอร์นิเจอร์ไม้ของบริษัท นอกจากนี ้ยงัมีกรรมการอิสระอีก 1 ทา่น คือ ดร.เอกรินทร์ 
วาสนาสง่ เป็นผู้มีความรู้ และความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟา้และพลงังาน ซึ่งเก่ียวข้องกบัธุรกิจด้านพลงังานทดแทน ที่ทาง
บริษัทอยูร่ะหวา่งการลงทนุเพื่อขยายการด าเนินธุรกิจ 

ส าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ จะมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท 

 
ค านิยามกรรมการอิสระของบริษัท 

(ที่เป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์) 

 

 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย   

 ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่
ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

 ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา  มารดา  
คูส่มรส  พี่น้อง และบตุร  รวมทัง้คู่สมรสของบตุร  ของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไม่มี หรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็น 
หรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท า  เป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสนิทรัพย์
ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนี ้
ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
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วา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระ
หนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักัดอยู ่เว้น
แตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

 ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ   ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน  

 ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการ
ที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. ด าเนินการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือ

หุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชมุร่วมกบักรรมการผู้จดัการ และมีมาตรการดแูลให้
เร่ืองส าคญัได้ถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ  

2. มีบทบาทในการควบคมุการประชุมให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 
ตลอดจนสนบัสนนุและเปิดโอกาสให้กรรมการแตล่ะทา่นแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ  

3. สนบัสนนุและสง่เสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหน้าที่  
ความรับผิดชอบ รวมถึงสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

4. ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจว่า การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 
เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกัขององค์กร และตามกฎบตัรที่ก าหนดไว้ 

5. มีหน้าที่ก ากบัดแูลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบตัิงานเชิงกลยทุธ์ของฝ่ายจดัการ รวมทัง้ให้ค าแนะน าและ
สนบัสนนุการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ แตไ่มม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานประจ าของบริษัท 

6. เป็นผู้ลงคะแนนชีข้าดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้สอง  
ฝ่ายเทา่กนั 
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7. ส่งเสริมให้เกิดการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นส าคญัอยา่งรอบคอบ และทัว่ถึง สง่เสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อยา่ง
เป็นอิสระ 

8. เสริมสร้างให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผู้ บริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และระหวา่ง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ

ซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัท 
1. มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลู

ตอ่ผู้ลงทนุอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ได้มาตรฐาน 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท  
3. พิจารณาอนมุตัิผงัอ านาจอนมุตัิ 
4. ก ากบั ควบคมุ ดแูล ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่ม

มลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ 
5. พิจารณาอนมุตัิการลงทนุในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเข้าร่วมทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่น  
6. รับผิดชอบในการจัดท ารายงานทางการเงิน ให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
7. แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหาร และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ทัง้นี ้ก าหนดให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรืออาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
นอกจากนัน้ในกรณีต่อไปนีจ้ะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 

 การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

 การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถุประสงค์จะ
แบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

 การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น โดยเป็นกรรมการอิสระ จ านวน 4 ท่าน / 

กรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการบริษัท ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกับ
กรรมการผู้จดัการ ทัง้นีค้ณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มีความหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาทิ ความรู้ ความเช่ียวชาญ
ด้านบญัชี การเงิน การปกครอง การผลติ การตลาด ด้านพลงังาน เป็นต้น 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปัจจบุนั บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์  กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ กรรมการตรวจสอบ 
โดยมี นางสาวพิมพ์ร าไพ บญุชะนะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  :  กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่า เ ชื่ อถือของ

งบการเ งินคือ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรัก ษ์  ส าหรับประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินนัน้  รศ .ดร.
มนตรีฯ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอยู่อีก  2 แห่ง  รวมถึงที่
เคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตที่ผ่านมาอีกหลายแห่ง เช่นกัน  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่

เหมาะสมและมีประสทิธิผล  และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย  เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และเสนอ
คา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่ว  รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการเสนอเลกิจ้างผู้สอบบญัชีภายนอกด้วย 

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์  ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพย์  หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
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(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต  

8. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการบริหาร  
ปัจจบุนั บริษัทมคีณะกรรมการบริหารจ านวน  4 ทา่น ประกอบด้วย 
1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร  
3. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 
4. นางสาวทิพวรรณ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหาร 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. มีอ านาจสัง่การ วางแผน ก าหนดนโยบาย และกลยุทธ์การด าเนินกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาวะการแขง่ขนั เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

2. ควบคุม ดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิหรือก าหนดไว้แล้ว 

3. เสนอแผนการลงทนุ และ/หรือการระดมทนุของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ และกลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้ขอบเขตวตัถปุระสงค์ 
5. อนมุตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ

บริษัทแล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนมุตัิในหลกัการแล้ว 
6. มีอ านาจด าเนินการซือ้ ขาย จัดหา รับ เช่า เช่าซือ้ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ หรือจัดการโดย

ประการอื่นซึง่ทรัพย์สนิใด ๆ รวมถึงการลงทนุ ตามแผนงานท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนมุตัิแล้ว 
7. มีอ านาจในการอนมุตัิการซือ้ทรัพย์สนิ หรือการช าระราคาใด ๆ อนัสืบเนื่องมาจากการด าเนินงานของบริษัท 

ตามสญัญา และ/หรือ ตกลงกบัคูค้่า โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
8. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการซือ้ การจดัจ้าง การ

เช่า การเช่าซือ้ ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนมีอ านาจลงทนุ และด าเนินการช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

9. ภายในวงเงินท่ีคณะกรรมการได้มอบอ านาจไว้ คณะกรรมการบริหารมีอ านาจอนมุตัิการกู้ยืมเงิน เบิกเงินเกิน
บญัชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบนัการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมี
รายละเอียดตามผงัอ านาจอนมุตัิที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
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10. มีอ านาจพิจารณาก าหนดสวสัดิการพนกังานให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกิจ 
11. ด าเนินการเร่ืองอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้ รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทในแตล่ะคราวไป 
ทัง้นี ้การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดงักลา่วข้างต้นนัน้ จะไม่

รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัิรายการใดที่ตน หรือผู้ รับมอบอ านาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแย้งกบับริษัท ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้น (แล้วแตก่รณี) เพื่อพิจารณาอนมุตัิรายการดงักลา่ว ตามที่ข้อบงัคบัของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการเป็นผู้น าในการบริหารและจัดการบริษัทภายใต้ขอบเขต
อ านาจหน้าที่ ดงันี ้

1. บริหารกิจการของบริษัทตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัท อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

3. ด าเนินการให้มีการจัดท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนมุตัิ และให้รายงานความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิ
ตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทกุครัง้ที่มีการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท 

4. บงัคบับญัชา ติดต่อ สัง่การ ด าเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สญัญา เอกสารค าสัง่ หนงัสือแจ้ง
หรือหนงัสอืใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกบัหน่วยงานหรือบุคคลอื่น เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทส าเร็จลลุว่งอย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

5. บงัคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง 
ลงโทษทางวินยั ตลอดจนให้ออกจากต าแหนง่ตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ บริษัทก าหนด 

6. มีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบ
อ านาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อก าหนด หรือค าสัง่ที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัท
ก าหนดไว้ 

7. เป็นผู้น าและปฏิบตัิตนให้เป็นแบบอยา่งตามหลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ 
ทัง้นี ้การใช้อ านาจของกรรมการผู้จดัการดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถกระท าได้ หากกรรมการผู้จดัการมีสว่นได้เสีย

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ กบับริษัทในการใช้อ านาจดงักลา่ว 
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คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการ และให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี โดยก าหนดเป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกบัแผน
กลยทุธ์และแผนงานประจ าปี เพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและมาตรการจงูใจที่เหมาะสม  

 
นอกจากนี ้บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการบริษัทที่ไม่มีสว่นได้เสียกบักรรมการ

ผู้ จัดการ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ จัดการเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในแต่ละปี 
กรรมการบริษัทท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีกบักรรมการผู้จดัการ จะวดัผลการด าเนินงานของกรรมการผู้จดัการในรอบปีที่ผ่านมา ใน
รูปของความก้าวหน้าในการปฏิบตัิงานท่ีสามารถบรรลเุปา้หมายและวตัถปุระสงค์ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ปัจจบุนั  บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่งจ านวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตัิ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายชาล ี สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด การประเมินผลความเสี่ยง   แนว
ทางการปอ้งกนัและตรวจสอบความเสีย่งอยา่งมีระบบในธุรกิจอตุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เพื่อลดโอกาสที่องค์กร
จะเกิดความเสยีหายให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ โดยมุง่เน้นให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเสีย่งขึน้ในองค์กร 

2. ให้ค าแนะน าและให้การสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท ในการก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ระดบัความ
เสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบี่ยงเบนของระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Tolerance) 

3. กลัน่กรองและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่าความเสี่ยงได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได้ 

4. ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และให้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ 
 

คณะกรรมการสรรหา  
ปัจจบุนั บริษัทมคีณะกรรมการสรรหาจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตัิ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์   กรรมการ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. คดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการรายใหม ่หรือสรรหากรรมการผู้จดัการ โดยให้มกีาร

ก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาและคดัเลอืกอยา่งมีหลกัเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนมุตัิ  

2. จดัท าแผนพฒันาการฝึกอบรมที่เก่ียวกบัการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและความรู้ที่เก่ียวกบัธุรกิจของกิจการให้แก่
คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อเพิ่มศกัยภาพของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัท 

3. จดัท าแผนการพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู (Succession Plan) เพื่อเตรียมพร้อมบคุคลที่มี
ศกัยภาพให้สามารถสบืทอดต าแหนง่งานในกรณีที่กรรมการผู้จดัการหรือผู้บริหารระดบัสงูเกษียณอาย ุ ลาออก 
หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย  
 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ปัจจบุนั บริษัทมคีณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจ านวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 
1. รศ.ดร.มนตรี  โสคติยานรัุกษ์  ประธานกรรมการ  และกรรมการอิสระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
3. นายอารักษ์  สขุสวสัดิ์  กรรมการ 
ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้ เสนอนโยบายค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทัง้นีเ้พื่อให้รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม โดยด าเนินการ ดงันี ้
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑ์ที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั 
1.2 พิจารณาข้อมลูการจ่ายคา่ตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัทเพื่อเปรียบเทยีบถึง

ความเหมาะสม 
1.3 ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้มีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวงั ให้มคีวามเป็นธรรมและเป็นการ

ตอบแทนบคุคลที่ชว่ยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 
1.4 ทบทวนรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนทกุประเภท โดยพิจารณาจ านวนเงินและสดัสว่นการจ่ายคา่ตอบแทน

ของแตล่ะรูปแบบให้มีความเหมาะสม 
1.5 พิจารณาให้การจา่ยคา่ตอบแทนเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการก าหนดหรือข้อแนะน าที่เก่ียวข้อง 

2. ประเมินผลกรรมการผู้จดัการและน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3. พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
4. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 1.2 
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ในการสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้น าไปสูผ่ลอย่างน้อย คือ สามารถ
แขง่ขนัได้ และมีผลประกอบการท่ีดีโดยค านงึถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงสามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง  

แนวปฏิบตัิที่ 1.2  
1. บริษัทค านงึถึงความสามารถในการแข่งขนัและการสร้างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐาน

กลยทุธ์การพฒันาที่ยัง่ยืนผา่นการพฒันาระบบการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 
รวมถึงการติดตามปัจจัยต่าง ๆ โดยรอบด้านที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็นผู้ ติดตาม 
ตรวจสอบ และให้นโยบายการบริหารจดัการความเสีย่งในด้านตา่ง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหารจดัการสามารถน า
นโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ลดผลกระทบความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้
จากปัจจัยทางด้านธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยงัมีนโยบายที่จะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัให้เกิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ ซึง่จะเป็นแนวทางที่จะสามารถสร้างความยัง่ยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขนั 
ซึง่จะช่วยสร้างผลประกอบการท่ีดีให้แก่บริษัทในระยะยาวด้วย 

2. บริษัทค านึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มี
สว่นได้เสีย โดยได้ก าหนดนโยบายจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการพฒันาธุรกิจอย่างยัง่ยืน
ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่บริษัทเช่ือวา่ การประกอบธุรกิจอยา่งซื่อตรง มีจริยธรรม เคารพในสทิธิของ
ผู้อื่น และปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม จะเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจที่จะสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้ 

3. บริษัทค านงึถึงการด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ผา่น
แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้ในกระบวนการผลิตของบริษัท จะต้องมี
วิธีการบริหารจดัการเศษวสัดทุี่เหลอืจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจาก
กระบวนการผลติของบริษัท ได้แก่ เศษไม้ เศษขีเ้ลือ่ย ฝุ่ น ละอองส ีเศษส ีเศษวสัด ุกาวที่ใช้ในกระบวนการ
ผลติ เป็นต้น 

4. บริษัทค านงึถึงความสามารถในการปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลีย่นแปลง เนื่องจากในยคุข้อมลูข่าวสาร
มีการเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง ดงันัน้การติดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัที่
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปัจจยัที่อาจจะสง่ผลกระทบโดยอ้อม เหลา่นีล้้วนเป็นข้อมลูส าคญัที่
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อจะสามารถก าหนด
นโยบายการท างานให้พร้อมรับมือ และลดผลกระทบตอ่ความเสยีหายที่อาจจะเกิดขึน้ 
 

หลกัปฏิบตัิที่ 1.3 
คณะกรรมการมีหน้าที่ดแูลให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และ

ซื่อสตัย์สจุริตตอ่องค์กร และดแูลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
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แนวปฏิบตัิที่ 1.3  
กรรมการของบริษัททกุคนเข้าใจถึงหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ที่จะต้องมีความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และ

ซื่อสตัย์สุจริตต่อองค์กร ดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย  เช่น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล ข้อบงัคบับริษัท มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึง
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง อาทิ การจัดให้มีกระบวนการอนมุตัิการด าเนินการที่ส าคญั ในธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกับการเข้าลงทุน การท าธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนยัส าคญั รายการที่มีส่วนได้เสีย การเข้าท า
รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท การเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือการจ่ายเงินปันผล ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด  

ทัง้นีก้รรมการบริษัททกุทา่นพร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอยา่งเป็นอิสระ และปรับปรุงตวัเองให้ทนัสมยั
อยูต่ลอดเวลา โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุคน นอกจากนี ้กรรมการบริษัททกุคนยงั
อทุิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่ตามความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่และเพียงพอ โดยถือปฏิบัติ เ ป็นหน้าที่ที่จะ ต้อง เข้าประชุม
คณะกรรมการทกุครัง้ ยกเว้นกรณีที่มีเหตผุลจ าเป็น ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศและให้
ความรู้เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลสดัส่วนรายได้ ผลการด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา 
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ฯลฯ ที่ถือได้ว่าเป็นข้อมลูส าคญัและควรต้องทราบของบริษัท กรรมการเข้าใหม่ ทัง้นีเ้พื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ ของบริษัทและเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่
กรรมการ  

หลกัปฏิบตัิที่ 1.4 
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลให้กรรมการ
ผู้จดัการและฝ่ายจดัการปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย  

แนวปฏิบตัิที่ 1.4  
บริษัทได้จดัให้มีกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทกุชุด รวมถึงนโยบายการก ากบั

ดแูลกิจการ ที่ระบหุน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน 
และจะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตรเป็นประจ าทุกปี  นอกจากนีย้งัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการไว้อย่างชดัเจน โดยกรรมการบริษัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายบริษัท 
และก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ขณะที่ฝ่ายจดัการท าหน้าที่บริหารงานด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ ไม่ได้เป็นบคุคลเดียวกนั เพื่อการแบ่งแยก
บทบาทหน้าที่ด้านการก าหนดนโยบาย และสว่นปฏิบตัิงานตามนโยบายอยา่งชดัเจน 

อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ และกรรมการผู้จดัการตามที่ปรากฏรายละเอียดในหวัข้อ แนวปฏิบตัิที่ 1.1 

 
หลักปฏิบัติที่ 2 : ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 2.1 
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คณะกรรมการควรก าหนดหรือดแูลให้วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน  โดย
เป็นวตัถปุระสงค์และเปา้หมายที่สอดคล้องกบัการสร้างคณุคา่ให้ทัง้กิจการ ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยี และสงัคมโดยรวม 

แนวปฏิบตัิที่ 2.1  
บริษัทก าหนดวตัถปุระสงค์คือ “การน าพาองค์กรให้มีการพฒันาและเติบโตอยา่งยัง่ยืน” และก าหนดเป้าหมาย

หลกัซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตัง้ไว้ภายในระยะเวลา 3 ปีว่า “จะรักษาอตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการ
ด าเนินงานในกลุม่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอยา่งตอ่เนื่อง และมุง่สูก่ารเป็นองค์กรพฒันาต่อยอดการลงทนุเพื่อลดต้นทนุ
ในธุรกิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์แบบครบวงจร รวมถึงการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกิจด้านพลงังานทดแทนคิ ดเป็น
สดัสว่นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถึงการกระจาย
ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจสูธุ่รกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน เน้นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันทัง้ในสว่นของลกูค้าที่จะได้มีโอกาสใช้ผลิตภณัฑ์ที่มีการพฒันารูปแบบสินค้า มีแนวทางการลดต้นทุน 
เพื่อให้สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สมเหตสุมผล ผู้มีสว่นได้เสียมีโอกาสได้ รับประโยชน์จากแนวทางการต่อยอด
ธุรกิจของบริษัทสู่ต้นน า้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า ได้แก่ Supplier ผู้ จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ สถาบันการเงินที่ให้การ
สนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัท รวมถึงธุรกิจด้านพลงังานทดแทนที่จะให้ประโยชน์และเป็นสว่นหนึ่งของการสร้างความ
มัน่คงทางด้านพลงังานให้เกิดขึน้ในสงัคม และชมุชนท่ีบริษัทมีโอกาสเข้าไปลงทนุในพืน้ท่ีดงักลา่ว  

บริษัทได้สง่เสริมให้บคุลากรทกุระดบัมีสว่นร่วมในการน าเสนอและตดัสินใจที่จะก าหนดแนวทางการท างานที่
ช่วยสง่เสริมให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร  เพื่อก่อให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรขึน้ที่ทกุคนจะต้อง
ตระหนกัถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 

หลกัปฏิบตัิที่ 2.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์ในระยะเวลาปานกลาง 

และ/หรือประจ าปีของกิจการสอดคล้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการโดยมีการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อยา่งเหมาะสม และปลอดภยั 

แนวปฏิบตัิที่ 2.2  
คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้การจดัท ากลยทุธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเปา้หมาย

หลกัของกิจการ โดยค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณ์ปัจจัยที่อาจจะเกิดการ
เปลีย่นแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ได้ในอนาคต โดยในทกุครัง้ที่มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการ
สอบถามถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานจากกรรมการผู้ จัดการและผู้บริหารที่เก่ียวข้อง  เพื่อเป็นการทบทวน
วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย และกลยทุธ์ เพื่อให้มัน่ใจวา่กลยทุธ์ และแผนการท างานท่ีวางไว้ได้ค านงึถงึผลกระทบในระยะเวลา
ที่อาจจะเกิดขึน้ และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนีย้งัรวมถึงการดแูลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  ปัจจยัและความ
เสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องตลอดสาย ซึง่ผู้มีสว่นได้เสียในที่นีค้รอบคลมุถึง พนกังานบริษัท 
ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า ชุมชน สงัคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดแูล เป็นต้น นอกจากนี ้
คณะกรรมการยงัตระหนกัถึงความเสี่ยงของการตัง้เป้าหมายที่อาจน าไปสูก่ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย  หรือขาดจริยธรรม 
เป็นประเด็นหลกัที่จะมีการทกัท้วงถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกบัปัจจัยแวดล้อมต่าง  ๆ ที่
อาจจะเอือ้ให้เกิดความเสีย่งดงักลา่วด้วย 
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โดยคณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีการถ่ายทอดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายผา่นกลยทุธ์และแผนงานให้ทัว่ทัง้
องค์กร เพื่อทกุหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้รับทราบข้อมลูและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตัิงานที่สอดรับและเป็นไป
ตามความต้องการขององค์กรได้ 

ทัง้นีใ้นการสร้างช่องทางการมีสว่นร่วมหรือช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีกบักิจการ บริษัทได้จดัท า
ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์การติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทาง Contact us ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลกัของบริษัทเพื่อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือความ
ต้องการของผู้มีสว่นได้เสยีแตล่ะกลุม่ได้ โดยที่ผา่นมาหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์จะได้รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศพัท์
สายตรงเข้ามาที่หน่วยงานเป็นช่องทางที่ปัจจุบนัได้รับการติดต่อมากที่สดุ บางสว่นท าให้สามารถรับทราบประเด็นและ
ความคาดหวงัส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้รับทราบสามารถน าเสนอต่อระดบัผู้บริหารเพื่อน าไป
วิเคราะห์และตอ่ยอดการสร้างคณุคา่ร่วมกบัผู้มีสว่นได้เสยีมาด าเนินการให้เกิดผลได้ ทัง้นีบ้ริษัทมีนโยบายที่จะก ากบัดแูล
เพื่อเปิดโอกาสช่องทางการสือ่สารระหวา่งผู้มีสว่นได้เสยีกบักิจการให้มากขึน้  

คณะกรรมการตระหนกัถึงการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ
สง่เสริมให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทัง้ในสว่นของธุรกิจ
หลกั และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้าลงทุน โดยในส่วนของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทนัน้ ได้หาแนว
ทางการเพิ่มประสทิธิภาพและลดต้นทนุในการผลติอยา่งตอ่เนื่อง โดยการน าเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรที่มีความทนัสมยัเข้ามา
ใช้ในกระบวนการผลิต และเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป และอยู่ในความต้องการของ
ตลาด ส าหรับในสว่นของธุรกิจพลงังานทดแทน ที่บริษัทได้เข้าลงทนุในสว่นของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้า
พลงังานชีวมวล และโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี Biomass Gasification ในส่วนของเคร่ืองจักร และเทคโนโลยีที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตไฟฟ้านัน้ บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความทนัสมยั และสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ดีตอ่การลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟา้ได้ในระยะยาวสอดคล้องกบัอายขุองสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าที่ได้รับในแต่
ละโครงการ  

 
หลักปฏิบัติที่ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเร่ืองขนาด 

องค์ประกอบ สดัส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ อย่างเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเป้าหมาย
หลกัที่ก าหนดไว้  

แนวปฏิบตัิที่ 3.1  
บริษัทก าหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพศ อาย ุ และต้องมี
กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นกรรมการบริหารอยา่งน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการ
อยู ่โดยคณะกรรมการชดุปัจจบุนัมีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เพียงพอ ที่จะปฏิบตัิหน้าที่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และไมเ่กิน 12 คน นอกจากนีใ้นสว่นของ

http://www.ecf-furniture.com/
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คณะกรรมการยงัประกอบด้วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระใน
จ านวนที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด แตไ่มน้่อยกวา่ 3 คน 

ปัจจุบนับริษัทมีจ านวนกรรมการบริษัททัง้หมด 8 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน และมี
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและ/หรือผู้ ถือหุ้นรวม 4 ทา่น  

ในสว่นของกรรมการอิสระของบริษัท มีจ านวนและคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กรรมการอิสระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการ
ทัง้หมดได้อยา่งมีประสทิธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ  

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลาย และข้อมลูกรรมการ ได้แก่ อาย ุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัสว่นการถือหุ้น จ านวนปีที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของ
บริษัท 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.2 
คณะกรรมการควรเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่า องค์ประกอบและการ

ด าเนินงานของคณะกรรรมการเอือ้ตอ่การใช้ดลุยพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ   
แนวปฏิบตัิที่ 3.2 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัทคือ พลเอก เทอดศกัดิ์ มารมย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เป็นบคุคลที่มีความ

เหมาะสมต่อต าแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการซึ่งดแูลรับผิดชอบในส่วนการน า
นโยบายไปปฏิบตัิใช้ ซึง่บริษัทเช่ือมัน่วา่ องค์ประกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใช้ดลุยพินิจในการ
ตดัสินใจอย่างเป็นอิสระ อ้างอิงรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ  ตามที่
ปรากฏรายละเอียดในหวัข้อ แนวปฏิบตัิที่ 1.1 ในฐานะท่ีประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น าของคณะกรรมการ 

ส าหรับหลกัการที่ควรปฏิบตัิว่า ในคณะกรรมการสว่นใหญ่ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้อยา่งอิสระนัน้ เนื่องจากโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบนัที่มี
จ านวนทัง้หมด 8 ทา่น จะประกอบด้วย กรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และ
กรรมการที่เข้าข่ายเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกบักรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การทาบทามและสรรหาผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมส าหรับการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเพื่อเพิ่มจ านวนกรรมการ
อิสระในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ให้มีจ านวนที่มากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี โดยคาดวา่จะสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัการดงักลา่วได้ ภายในปี 2563 นี ้ 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายให้กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นบั
จากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้แรกตามโครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจได้รับการแต่งตัง้ต่อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ แต่จะไม่เป็นการต่อวาระโดย
อตัโนมตัิ กลา่วคือ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 



นโยบายก ากบัดแูลกิจการปี 2562 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 

19 
 

ประโยชน์ที่มีต่อบริษัท ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปกป้องดแูลรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
เป็นส าคญั 

ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองส าคญั คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อพิจารณากลัน่กรองข้อมลูในประเด็นเฉพาะเร่ือง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตอ่ไป อาทิ ในสว่นของนโยบายส าคญัที่จะก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงเฉพาะเร่ือง  จะผ่านการ
พิจารณากลัน่กรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นต้น 

คณะกรรมการได้ดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน
ครัง้ของการประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตัิงานของ
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ไว้ในรายงานประจ าปี   

นอกจากนีใ้นการพิจารณาอนมุตัิ รับรองหรือให้ความเห็นตอ่วาระการประชมุ คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย
เก่ียวกบัจ านวนองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชมุคณะกรรมการวา่ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.3 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้

คณะกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก าหนดไว้   
แนวปฏิบตัิที่ 3.3 
ในแตล่ะปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผู้มีหน้าที่คดัเลือกกรรมการบริษัท ซึ่งจะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ในการ

คดัเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการน าเสนอรายช่ือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ ให้
ความเห็น โดยตามรายช่ือที่น าเสนอจะต้องเป็นผู้ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วน ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ รวมทัง้ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุม่เท และมีประสบการณ์
ด้านการบริหารงานในธุรกิจหลกั รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริษัทได้เข้าไปลงทนุเป็นอย่างดี นอกจากนีใ้นการสรรหากรรมการ 
จะต้องด าเนินไปอย่างสอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทด้วย เช่นที่ผ่านมา บริษัทได้มีการเข้าลงทุนใน
ธุรกิจด้านพลังงานเพิ่มขึน้ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาคัดเลือกกรรมการเข้าใหม่ ที่มีคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ และเป็นผู้ ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านพลังงาน เข้ามา เพื่อเสริมศักยภาพให้กับภาพรวมของ
คณะกรรมการบริษัท  

บริษัทมีนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เคร่ืองมือ  ตารางการพิจารณา
องค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) ซึ่งจะแบ่งหวัข้อหลกัที่ใช้ประกอบการ
พิจารณาออกเป็น 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ ความรู้เก่ียวกบัอตุสาหกรรม และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ทกัษะ และประสบการณ์ ความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านบญัชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้าน
พฤติกรรม อาทิ การท างานเป็นทีม การประสานงาน ความกล้าได้กล้าเสีย ฯลฯ ซึ่งหากพิจารณาจากตารางดงักลา่วแล้ว 
องค์ประกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อน ามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้วมีความครอบคลมุในทกุ  ๆ 
หวัข้อ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาวา่ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลมุความรู้ 
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ประสบการณ์ ความสามารถ และทกัษะ ครบถ้วนเพียงพอ อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ในสว่นของคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการ ได้แก่ อาย ุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้น 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ และการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจ าปี และบน
เว็บไซต์ของบริษัท 

ทัง้นีก้่อนการพิจารณาคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปีบริษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอช่ือบุคคลที่เห็นสมควรได้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทสามารถเสนอรายช่ือได้ โดยน า
ประกาศขึน้แสดงในเว็บไซต์ของบริษัท โดยในกระบวนการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายช่ือและ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะน าเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสินใจอย่างเพียงพอตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด และนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทได้รับคะแนนการประเมินคณุภาพการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ปี 2561 
และปี 2562 ด้วยคะแนนการประเมินเต็ม 100 คะแนน 100 คะแนน และ 98 คะแนน (สาเหตเุกิดจากกรรมการบริษัทฯ 
บางท่านติดภารกิจกะทันหันในวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ท าให้จ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเกณฑ์ ) 
ตามล าดบั จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  

ทัง้นีอ้งค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา จะต้องประกอบด้วย
กรรมการบริษัทอยา่งน้อย 3 คน และอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็นกรรมการ
อิสระ และคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ  เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอทุิศตนเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการรายดงักล่าวประกอบด้วย 
ดงันัน้บริษัทจึงเช่ือมัน่วา่การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจนเพียงพอ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.4 
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและอตัรา

คา่ตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบและจงูใจให้คณะกรรมการน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้
ระยะสัน้และระยะยาว   

แนวปฏิบตัิที่ 3.4 
บริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส าหรับหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะน าเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้อมลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจ านวนบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่เพิ่มขึน้ตาม
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าข้อมลูค่าตอบแทนที่
ก าหนดในเบือ้งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัข้อมลูสรุปผลส ารวจข้อมลูกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนส าหรับ
คา่ตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกิจ-ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายได้ของบริษัท และแยก
ตามขนาดก าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัท ซึ่งจดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นประจ าทกุปี ทัง้นีเ้พื่อให้
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มั่นใจว่าโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ และจูงใจให้
คณะกรรมการน าพาองค์กรบรรลตุามเปา้หมายที่วางไว้  

ทัง้นีอ้งค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ตามที่ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้องประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ 

โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ  ทัง้
รูปแบบท่ีเป็นตวัเงิน และไมใ่ช่ตวัเงินตอ่คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคา่ตอบแทนแตล่ะรูปแบบให้มีความ
เหมาะสม ก่อนที่จะน าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการ 

บริษัทได้เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ทัง้รูปแบบและจ านวนของ
คา่ตอบแทน ทัง้ในสว่นท่ีได้รับจากบริษัทและบริษัทยอ่ย (ถ้ามี) ไว้ในรายงานประจ าปี 

ส าหรับนโยบายและรูปแบบของค่าตอบแทนที่ให้กบัผู้บริหารระดบัสงู คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานของบริษัท ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว ผลการปฏิบตัิงานรายบคุคล โดยพิจารณาจากตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานทัง้ที่เป็นตวัชีว้ดัทางด้าน
การเงิน อตัราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัด้านการพฒันากระบวนการท างาน การ
บริหารความเสีย่ง การพฒันาบคุลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต าแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการ
แขง่ขนัของบริษัท  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ    
แนวปฏิบตัิที่ 3.5 
คณะกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัของการสร้างกลไกสนบัสนนุให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่เข้ารับต าแหน่งในบริษัทเป็นครัง้แรกจะจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการน าเสนอ
ข้อมลูเก่ียวกบับริษัท ได้แก่ โครงสร้างคณะกรรมการในปัจจบุนั โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจ ข้อมูลผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของการด าเนินธุรกิจที่ระบุไว้ในแผนงานต่อ
กรรมการบริษัทท่ีเข้าใหม ่เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่ส าคญัของบริษัท รวมถึงการสง่คณะกรรมการเข้าอบรมในหลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) ที่จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผา่นการอบรม 

ในการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น
ของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสทิธิภาพการท างานของกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่หลายบริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าที่ให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ  ทัง้นีก้ารเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจด
ทะเบียนของกรรมการบริษัทไมค่วรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน อยา่งไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ การให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทเป็นส าคญั  
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บริษัทมีการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่น ข้อมลูจ านวนครัง้ในการเข้าร่วม
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทท่ีได้จดัให้มีขึน้ทัง้หมดในรอบปี ไว้ในรายงานประจ าปี โดยก าหนดว่า กรรมการแต่ละคน
ควรเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมทัง้หมด ทัง้นีปั้จจุบนับริษัทยงัไม่พบกรณีที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารของบริษัท เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหาร หรือเป็นผู้มีสว่นได้เสยีไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่น
ที่มีความขดัแย้งกบับริษัทแตอ่ยา่งใด  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.6 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย

และกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทนุอยา่งมีนยัส าคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ รวมทัง้บริษัทยอ่ยและกิจการอื่น
ที่บริษัทไปลงทนุมีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย  

แนวปฏิบตัิที่ 3.6 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็น 2 สว่นหลกั โดย

มีรายละเอียดดงันี ้
1. นโยบายการก ากบัดแูลด้านการบริหาร 

 การเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทจะสง่บคุคลที่ได้รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ 
โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่เสนอช่ือนีม้ีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบ เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้องก าหนดไว้ 

 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแตง่ตัง้ตามมติเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท
ให้ด ารงต าแหนง่ในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบหลกั
ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้จะ
ก าหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตัง้จะต้องมีหน้าที่ดูแล รักษา
ผลประโยชน์ให้กบับริษัท และดแูลให้เป็นไปอยา่งสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทแม่ 

 กรรมการของบริษัทต้องด าเนินการให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกนัการทุจริตที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทย่อย บริษัทร่วม 
รวมทัง้ควบคุมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่า มีระบบ
เพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่ส าคัญ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่ าง
ต่อเนื่องและน่าเช่ือถือ รวมทัง้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถได้รับ
ข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน การท ารายการ
ระหวา่งบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมกบักรรมการ และผู้บริหารของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และการ
ท ารายการท่ีมีนยัส าคญัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ นอกจากนีต้้องจดัให้มีการตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในโดยอาจแต่งตัง้ทีมผู้ตรวจสอบระบบภายในบริษัท หรือว่าจ้างผู้ตรวจสอบ
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ภายในจากภายนอกก็ได้ และดแูลให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายใน
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ด้วย 

 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ยที่ประกอบธุรกิจหลกัต้องเปิดเผย และน าสง่ข้อมลูสว่น
ได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวข้องแจ้งทราบต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้
ทราบถึงความสมัพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษัทในลกัษณะที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ และจะต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเร่ือง
ดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทก าหนดเพื่อเป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาตดัสนิหรืออนมุตัิใด ๆ ซึง่การพิจารณานัน้จะค านงึถึงประโยชน์
โดยรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นส าคญั ทัง้นีก้รรมการของบริษัทยอ่ยต้องไมม่ีสว่นร่วม
อนุมัติในเร่ืองที่ตนเองมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมด้วย  

 การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ จะต้องน าหลกัเกณฑ์ของการท ารายการที่เก่ียวโยงกันเข้ามาพิจารณา
ด้วย 

 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  จะกระท าธุรกรรมกบั
บริษัทยอ่ยได้ตอ่เมื่อธุรกรรมดงักลา่วได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท 
ซึ่งต้องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท ตามแต่ขนาด
รายการท่ีค านวณได้ (แล้วแตก่รณี) โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้
ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือประกาศที่แก้ไข
เพิ่มเติมที่ใช้บงัคบัอยู่ในขณะนัน้มาบงัคบัใช้ เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทาง
การค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนจะพงึกระท ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั 
ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ 
ผู้บริหารหรือบคุคลที่อาจมีความเก่ียวข้อง แล้วแตก่รณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการของบริษัทได้
อนมุตัิไว้แล้ว  

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้าง หรือผู้ รับมอบหมายของบริษัทยอ่ย และบริษัท
ร่วม รวมถึงคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกนัฉนัท์สามี ภรรยา และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ
ของบคุคลดงักลา่วใช้ข้อมลูภายในของบริษัท และของบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม ทัง้ที่ได้มา
จากการกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนยัส าคญัต่อบริษัท 
บริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วม หรือราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท เพื่อประโยชน์ตอ่ตนเอง และผู้อื่น
ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไม ่ 
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 คณะกรรมการบริษัทยอ่ย บริษัทร่วมจะต้องดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการอื่นที่
ส าคญั ได้แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น เพื่อแจ้งทราบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท  

2. นโยบายการควบคมุด้านการเงินของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 
 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่น าส่งผลการด าเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบบัสอบ

ทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผู้ สอบบัญชีรายไตรมาส และรายปี ตามล าดับ ตลอดจน
ข้อมลูที่ใช้ประกอบการจดัท างบการเงินดงักลา่วของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กบับริษัท 
พร้อมยินยอมให้บริษัทใช้ข้อมลูดงักลา่วเพื่อประกอบการจดัท างบการเงินรวม หรือรับรู้ตาม
วิธีสว่นได้เสยีแล้วแตก่รณี 

 บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดท างบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการ
ด าเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบระหว่างตวัเลขที่คาดการณ์ไว้ของงบประมาณการใช้จ่าย 
การลงทนุ และผลการด าเนินงาน กบัตวัเลขที่เกิดขึน้จริงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อรับทราบ รวมถึงติดตามผลการด า เนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้ เพื่อรายงานตอ่บริษัท 

 บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัต่อบริษัท 
เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทให้ด าเนินการตรวจสอบและรายงาน   

3. นโยบายการจดัท าสญัญาระหว่างผู้ ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรือรูปแบบของสญัญาอื่น
ที่มีสาระส าคญัใกล้เคียงกนั คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการจดัท าสญัญาดงักลา่ว ในกรณีที่มี
การเข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่นอย่างมีนยัส าคญั โดยมีสดัสว่นการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่ร้อย
ละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50 เพื่อระบขุ้อตกลงให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการ
และการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็น
ข้อมลูในการจดัท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและทนัตามก าหนดเวลา 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.7 
คณะกรรมการควรจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ประจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินควรถกูน าไปใช้ส าหรับการพฒันาการปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปด้วย  
แนวปฏิบตัิที่ 3.7 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดแนวปฏิบตัิในการประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี  โดยคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงาน
และปัญหา เพื่อสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานจะเป็นการประเมินทัง้แบบคณะและ
รายบคุคล โดยจะเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี  โดยหวัข้อหลกัที่
น ามาใช้ในการประเมิน ได้แก่ การประเมินโครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้านอื่น ๆ อาทิ ความสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร เป็นต้น 
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หลกัปฏิบตัิที่ 3.8 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาท 

หน้าที่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนให้กรรมการทกุคน
ได้รับการเสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ  
 
แนวปฏิบตัิที่ 3.8 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพฒันาความรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยในแต่ละปีจะสนบัสนุน
กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ให้เข้าอบรมหลกัสตูรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมัมนาที่เป็นการเพิ่มพนูความรู้ในการปฏิบตัิงาน
อยา่งตอ่เนื่อง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 

บริษัทสนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ที่จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็นกรรมการเข้าใหม ่บริษัทจะสนบัสนนุให้ผา่นการอบรม
และได้รับประกาศนียบตัรโดยเร็วที่สดุนบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้  

เมื่อมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการ และ/หรือเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ด าเนินการ
ปฐมนิเทศผา่นการให้ข้อมลูเก่ียวกบัภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้างผู้ ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน วิสยัทศัน์ นโยบาย และเป้าหมายการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทในปัจจบุนัเพื่อเป็นข้อมลูส าหรับกรรมการเข้าใหม ่ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 3.9 
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจวา่การด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง

ข้อมลูที่จ าเป็น และมีเลขานกุารบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ   

แนวปฏิบตัิที่ 3.9 
คณะกรรมการได้จดัให้มีการวางแผนตารางการจดัประชุมประจ าปีเป็นการลว่งหน้า รวมถึงการแจ้งเพื่อทราบ

ส าหรับวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าเช่นกนั ทัง้นีเ้พื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาเข้าร่วมประชุมได้ 
รวมถึงการเตรียมข้อมลูเพื่อประกอบการพิจารณาหรือซกัถามในแตล่ะวาระการประชมุได้เป็นการล่วงหน้า  

โดยในรอบปี 2561 บริษัทได้ก าหนดตารางการจดัประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นการลว่งหน้า ซึ่ง
ตารางที่ก าหนดไว้นีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยก าหนดเฉพาะการจดัประชุมเพื่อรับรองงบการเงินตามรอบระยะเวลา
บญัชี ดงันี ้

 
ครัง้ที่ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

1 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
2 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 
3 วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 
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4 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
 
โดยจ านวนครัง้ของการจดัประชมุจะต้องไมต่ ่ากวา่ปีละ 4 ครัง้ ซึง่ปีที่ผา่นมาจ านวนครัง้ของการจดัประชมุตอ่ปี

เทา่กบั 11 ครัง้ ส าหรับปี 2562 เนื่องจากเป็นไปตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกบั
เป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการจัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้
กรรมการรวมทัง้ฝ่ายจดัการในที่ประชมุมีโอกาสที่จะเสนอหรือให้ความเห็นในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเพื่อน าเสนอใน
ที่ประชุม นอกจากนีย้งัสนบัสนุนให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกเพื่อเชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อเป็นผู้น าเสนอข้อมลู รายละเอียดในสว่นของการปฏิบตัิงาน และเพื่อเปิดโอกาสให้รู้จกัผู้บริหารระดบัสงู
ที่จะสามารถพฒันาตอ่ยอดการเป็นผู้สบืทอดต าแหนง่ได้ในอนาคต  

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้มีการจัดประชุมส าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะ
ประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายถึงปัญหาตา่ง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุม และเสนอแนะให้
แจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย ซึง่ในรอบปี 2562 ทางบริษัทได้จดัการประชุมดงักลา่ว เป็นจ านวน 1 
ครัง้ เมื่อวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผา่นมา  

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายแต่งตัง้เลขานกุารบริษัท ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตัิหน้าที่
ในการให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ รวมถึงสามารถดแูลจดัการเอกสารที่
จะใช้ประกอบการประชุมคณะกรรมการ เอกสารส าคญัต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มี
การปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัทได้เป็นอยา่งดี โดยบริษัทจะเปิดเผยคณุสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานกุาร
บริษัทในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยคณะกรรมการให้การสนับสนุนการเข้ารับการฝึกอบรมและ
พฒันาความรู้อยา่งตอ่เนื่องที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่แก่เลขานกุารบริษัท 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายในการสง่เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการบริษัทเป็นเวลา
อยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนวนัท่ีจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท  

 
หลักปฏิบัติที่ 4 : สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 4.1 
คณะกรรมการควรด าเนินการให้มัน่ใจว่า มีการสรรหาและพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูให้มี

ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ปา้หมาย   
แนวปฏิบตัิที่ 4.1  
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ รับผิดชอบในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการสรร

หาบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท ประสบการณ์ด้านการบริหารงาน ความทุ่มเทในการท างาน คณุลกัษณะ ภาพลกัษณ์
และวิสยัทศัน์ด้านการบริหารงานที่จ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย การมีความสมัพนัธ์ที่ดีกับบุคคลหรือ
องค์กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี นอกจากนีจ้ะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก ากบัดแูลและกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นสว่นหนึง่ที่ส าคญัในการพิจารณาของหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้วย  
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คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้กรรมการผู้ จัดการดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกบักรรมการผู้จดัการในการพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแตง่ตัง้บคุคลเพื่อใช้ประกอบการให้ความเห็นชอบต่อบคุคลที่กรรมการผู้จดัการเสนอให้เป็นผู้บริหารระดบัสงู โดยจะ
อ้างอิงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกบัการคดัเลอืกกรรมการผู้จดัการ โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับที่ใช้กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะคดัเลือกในบางข้อที่
เหมาะสมมาปรับใช้ 

ทัง้นีค้ณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนบัสนนุให้กรรมการผู้จดัการและผู้บ ริหารระดบัสงูได้รับการ
อบรมและพฒันาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หลกัสตูรเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ในเชิงธุรกิจต่อบคุคลหรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลกัสตูรที่จะช่วยยกระดบัความรู้ ทกัษะที่
จะสามารถน ามาปรับใช้ในสาขาวิชาชีพตามต าแหนง่งานท่ีรับผิดชอบโดยตรง   

คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการที่กรรมการผู้จดัการจะสามารถอุทิศเวลา
ส าหรับการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จดัการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายวา่ ห้ามมิให้กรรมการ
ผู้จดัการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้จดัการในบริษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้นการเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จดัการในบริษัทท่ีมีฐานะเป็นบริษัทยอ่ย หรือบริษัทร่วมในระยะเวลาชัว่คราวในช่วงเร่ิมต้นของการจดัตัง้ธุรกิจ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทัง้นีห้ากมีความจ าเป็นจะใช้เวลานานกว่านัน้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตอ่ไป  

ส าหรับต าแหนง่กรรมการนัน้ ก าหนดจ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทสามารถเข้ารับต าแหน่งในฐานะกรรมการ
ได้ไมเ่กิน 5 บริษัทจดทะเบียน และส าหรับผู้บริหารระดบัสงูนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ามไม่ให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร
ระดบัสงูในบริษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็นระดบัรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตัิงาน จึงจ าเป็นจะต้องอทุิศ
เวลาในการท างานให้กบับริษัทอยา่งเต็มที่  

และเพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง คณะกรรมการจงึได้ก าหนดให้มีแผนสบืทอดต าแหนง่ 
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสบืทอดต าแหนง่กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู โดยรายละเอียดของการ
จดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่ มีรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ ดงันี ้

1. การระบคุณุสมบตัิที่ต้องการและจ าเป็น (Requirement) ของต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร
ระดบัสงู  

2. การระบถุงึศกัยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่หมาะสมของบคุคลที่จะมาสบืทอดต าแหนง่งาน 
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่พฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นและ

เหมาะสมแก่บคุคลท่ีจะมาสบืทอดต าแหนง่งาน  
4. การก าหนดแนวทางในการคดัเลอืกและคดัสรรบคุคลที่จะมาสบืทอดต าแหนง่งานท่ีมีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สดุเพื่อสร้างคณุคา่ (Value Added) 
ให้กบับริษัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหา จะก าหนดให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอด
ต าแหนง่ตอ่คณะกรรมการเพื่อทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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หลกัปฏิบตัิที่ 4.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม   
แนวปฏิบตัิที่ 4.2 
เพื่อให้การก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนสามารถใช้เป็นเคร่ืองจงูใจให้กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู และ

บคุลากรอื่น ๆ ทกุระดบัสามารถปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบั
ผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึงได้วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนไว้ ดงันี ้ 

1. การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ เช่น 
โบนัส รวมถึงการพิจารณาจัดหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทิเช่น การให้หุ้ น หรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัท เป็นต้น 

2. การพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่บริษัทก าหนดกับระดบัค่าตอบแทนที่ได้รับในกลุ่มธุรกิจขนาด
เดียวกนั ประเภทเดียวกนั หรือมีผลการด าเนินงานใกล้เคียงกนัเป็นต้น 

3. การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผล และการเปิดเผยข้อมลูให้เป็นท่ีทราบ 
ในทกุ ๆ ปี คณะกรรมการท่ีไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียกบักรรมการผู้จดัการ จะจดัให้มีการประเมินผลงาน

ของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทกุปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ เปิดเผยผลการประเมินและ
ประเด็นการพฒันาให้กรรมการผู้จดัการทราบ โดยมีหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีส าคญั ดงันี  ้

1. การพิจารณาเปา้หมายและสถานะของความส าเร็จของแตล่ะเปา้หมาย 
2. การวดัผลการปฏิบตัิงาน ประกอบด้วย 

2.1 ความเป็นผู้น า 
2.2 การก าหนดกลยทุธ์ 
2.3 การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 
2.5 ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
2.6 ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 
2.7 การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
2.8 การสบืทอดต าแหนง่ 
2.9 ความรู้ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
2.10 คณุลกัษณะสว่นตวั 

3. การพฒันากรรมการผู้จดัการ  
ทัง้นีผ้ลการประเมินการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้จดัการ จะเป็นหนึง่ในปัจจยัที่ใช้ประกอบการพิจารณา

อนมุตัิคา่ตอบแทนประจ าปีของกรรมการผู้จดัการด้วย 
คณะกรรมการบริษัทจะดแูลและด าเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ 

ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั โดยในท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
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เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในหลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก 
ข้อมลูผลประกอบการของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริษัท
ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ โดยจะน าข้อมลูค่าตอบแทนที่ก าหนดในเบือ้งต้นไปเปรียบเทียบอ้างอิงกบัขนาด
ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมที่มีรายได้ ก าไรสทุธิใกล้เคียงกบัของบริษัท ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิจ –  โดย
ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ อ้างอิงจากข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจัดท าขึ น้โดย
ฝ่ายวิจยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบริษัทไทยในแตะ่ลปี  

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัท เฉพาะในสว่นของกรรมการอิสระ ยงัได้มีการจดัท าแบบประเมินผลการท างาน
ของกรรมการผู้ จัดการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าวรวบรวม วิเคราะห์ และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้กบักรรมการผู้จัดการเป็น
ประจ าทุกปีด้วย หากการประเมินผลการท างานของกรรมการผู้ จัดการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบริษัทวางนโยบายไว้ 

โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการเพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้
หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนของ
กรรมการผู้จดัการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องกบั
เปา้หมายของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ ผลการด าเนินงานของบริษัท รวมทัง้สอดคล้อง
กบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการด้วย โดยคา่ตอบแทนมีวตัถปุระสงค์เพื่อสร้างแรงจงูใจ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

ระยะสัน้ : จ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ระยะยาว  : แนวทางการพิจารณาให้คา่ตอบแทนในรูปของหุ้นสามญั หากในอนาคตมีบริษัทยอ่ยของบริษัท 

สามารถด าเนินการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้เพิ่มขึน้ (Spin-off) ซึง่เมื่อถึงเวลา
ดงักลา่ว ทางคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทยอ่ย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกนั
เพื่อให้ได้ข้อสรุปถงึแนวทางการจา่ยคา่ตอบแทนดงักลา่วที่ชดัเจนอีกครัง้ 

นอกจากนีค้ณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้กรรมการผู้จดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงู
โดยให้ก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงานขึน้มา รวมถึงการจดัท าหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผล
งานส าหรับทัง้องค์กร เพื่อใช้ประกอบการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวให้มีความเหมาะสม
ตอ่ไป  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 4.3 
กรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ ถือหุ้ นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ด าเนินงานของกิจการ  
แนวปฏิบตัิที่ 4.3 
คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้น ซึง่สะท้อนถึงอ านาจในการควบคมุการ

บริหารจัดการของบริษัท โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาด้านโครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งต่อการ
ควบคุมการบริหารงานของกิจการแต่อย่างใด และไม่มีประเด็นการก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
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คณะกรรมการ และในกรณีที่บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีการจดัท าข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายที่จะให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคมุกิจการในสาระส าคญัไว้ในรายงาน
ประจ าปี  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 4.4 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์

และแรงจงูใจที่เหมาะสม  
แนวปฏิบตัิที่ 4.4 
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดแูลให้มีการบริหารทรัพยากรบคุคลที่สอดคล้องกบัทิศทางและกลยทุธ์ขององค์กร 

และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เพื่อที่จะ
รักษาไว้ซึง่ทรัพยากรบคุคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้มอบหมายเป็นนโยบายให้แก่ระดบัปฏิบตัิการถึงการก าหนด
จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคดัเลือกหลกัสตูรการอบรมที่เก่ียวข้องกบัความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบตัิงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริมให้มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทกัษะที่เก่ียวข้องกับการใช้ชีวิต ความเป็นผู้น า รวมถึง
ความรู้ด้านการบริหารการเงินและการลงทนุสว่นบคุคล โดยวิทยากรจากธนาคารแหง่ประเทศไทยเป็นประจ าด้วย  

 
บริษัทให้ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน โดยก าหนด

แผนการพฒันาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ท างาน ทัง้การอบรมภายในบริษัทและสง่เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เก่ียวข้องกบัการ
ท างาน นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดัให้มีสวสัดิการให้กบับคุลากร เพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ให้เหมาะสมอยา่งตอ่เนื่อง 

 
ทัง้นี ้บริษัทมีเปา้หมายการพฒันาที่เป็นพืน้ฐานส าคญัคือ 
 การให้พนักงานเป็นผู้ มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง

น า เ สนอความคิดเห็นมุมมองในการท างาน เพื่อพัฒนาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพิ่มมากขึน้ 

 สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณา
การให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรทัง้จากผลส าเร็จขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
ท างานโดยเฉพาะที่ตวับคุคล  

 สง่เสริมให้พนกังานสร้างความรู้จากการปฏิบตัิงาน การจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานที่มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัการท างานจริงที่เปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

 ส่งเสริมให้มีการเดินทางเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลติ ด้านการพฒันาสนิค้า การตลาด รวมถึงเรียนรู้ต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นีเ้พื่อจะได้น ามาปรับใช้ในกระบวนการท างานของบริษัทให้มี
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ความทนัสมยัและสามารถปรับตวัได้ทนัตอ่ทกุๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่มี
การเปลีย่นแปลง 

 ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  (Value Added) ให้เกิดขึน้ในผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท
เป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย เพื่อสร้างการเติบโตที่ยัง่ยืน และสร้างการรับรู้และความเป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่อง 

 ส่งเสริมการพัฒนาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทัศนคติต่อการท างาน ที่จะต้อง
สร้างการพฒันาและความเจริญก้าวหน้าในการท างานให้เกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้องดีขึน้อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึ น้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานที่ควบคมุค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีการบริหารจดัการให้สดัสว่นต้นทนุและ
คา่ใช้จ่ายลดลงอยา่งตอ่เนื่องในขณะท่ีจะต้องบริหารจดัการให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

 
นอกจากนีค้ณะกรรมการยงัดูแลให้มีการจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพ เพื่อดูแลให้พนกังานมีการออมอย่าง

เพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการด้านการเงิน การ
เลอืกนโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัช่วงอาย ุระดบัความเสีย่ง เป็นต้น  

 
หลักปฏิบัติที่ 5 : สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ   

หลกัปฏิบตัิที่ 5.1 
คณะกรรมการควรให้ความส าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการ

สร้างคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม   
แนวปฏิบตัิที่ 5.1  
คณะกรรมการมีนโยบาย สนบัสนนุให้เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึน้ และสนบัสนนุให้ด าเนินธุรกิจที่ก้าวทนัต่อ

การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่จะต้องด าเนินไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่กิจการ ลกูค้า คู่ค้า 
สงัคมและสิง่แวดล้อม และจะต้องเป็นนวตักรรมที่ไมส่นบัสนนุให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
หรือขาดจริยธรรม 

โดยในสว่นของธุรกิจการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ บริษัทสนบัสนนุให้ทีมงานออกแบบและฝ่ายผลติร่วมกนัพฒันา
รูปแบบสินค้า การจัดหาวตัถดุิบใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ท างานเพื่อให้ทนัตอ่ความต้องการท่ีเปลีย่นแปลงของตลาดเฟอร์นิเจอร์ และลดต้นทนุเพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขนั อาทิเช่น การหาแนวทางหรือรูปแบบการพฒันาวสัดปิุดผิวบนไม้ปาติเคิลบอร์ดให้มีความทนทานกว่าเดิม 
และเป็นไปตามกระแสของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการพฒันากระดาษปิดผิวที่สามารถใช้กบัฝา้เพดาน ผนงั ได้ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ใช้ส่วนประกอบในการผลิตเป็นไม้ทัง้หมด มาเป็นการใช้วัสดุประเภทเหล็กเข้ามาเป็น
สว่นประกอบของการผลติเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ส าหรับในสว่นของเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จะเน้นการน าเข้า
เคร่ืองจกัรที่มีการพฒันาปรับเปลีย่นเทคโนโลยีในการผลติที่ทนัสมยัมากขึน้ อาทิ เคร่ืองพน่สทีี่สามารถลดปริมาณการใช้ส ี
และมีกระบวนการอบแห้งเพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการผลิต เคร่ืองอดัไม้แผ่นหน้าท็อป ระบบ Microwave การ
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ปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยระบบ Work Standard ที่ทุกคนสามารถท างานแทนกนัได้ รวมถึงการหาทางพฒันา
โปรแกรมเพื่อควบคมุการผลติ เพื่อสร้างความยัง่ยืนลดการพึง่พาความสามารถเฉพาะตวับคุคล เป็นต้น 

และในสว่นของงานด้านการตลาด บริษัทอยู่ระหว่างการพฒันา Application เพื่อรองรับและอ านวยความ
สะดวกส าหรับงานการขายและให้บริการการลกูค้า การตรวจสอบสต็อกสินค้าที่รวดเร็ว การน าผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ
น าเสนอผา่น Application นอกจากนีใ้นสว่นของงานการผลิตสินค้าบริษัทได้น าระบบ Cloud มาใช้เพื่อเป็นที่เก็บรวบรวม
แบบเฟอร์นิเจอร์ให้ครบถ้วน ครอบคลมุทกุประเภทที่บริษัทเป็นผู้ผลิต และจ าหน่าย เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลดระยะเวลาการท างานของฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นอกจากนีย้งัสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรกระดาษในการท างาน (Paperless system) ให้ลดลงอยา่งมีนยัส าคญัด้วย 

ส าหรับในสว่นของธุรกิจที่บริษัทเข้าไปลงทนุทัง้ในสว่นของบริษัทร่วม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลที่บริษัท
เข้าลงทนุ ในสว่นของกระบวนการผลติที่ได้ผลพลอยได้จากการผลติคือ ขีเ้ถ้า บริษัทได้สง่ห้องปฏิบตัิการเพื่อตรวจหาระดบั 
Activated Carbon เพื่อหาแนวทางการพฒันาในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ Activated Carbon ในระดบัสงูที่สามารถสง่
จ าหนา่ยในราคาสงู หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ เป็นต้น 

หลกัปฏิบตัิที่ 5.2 
คณะกรรมการควรติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า ทกุฝ่ายขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ์ (Strategies) ของกิจการ   

แนวปฏิบตัิที่ 5.2  
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ไม่

ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นแนวทางให้ทกุสว่นในองค์กรสามารถบรรลวุตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั ที่เป็นไป
ด้วยความยัง่ยืน จึงได้ก าหนดรายละเอียดความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี ดงันี  ้

 
ผู้ถอืหุ้น 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิพืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ สทิธิการซือ้ขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการ

ที่จะได้รับส่วนแบ่งก าไรของกิจการ สิทธิในการได้รับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างครบถ้วน 
เพียงพอ และทนัเวลา สทิธิในการเข้าร่วมประชมุเพื่อใช้สทิธิออกเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อแตง่ตัง้หรือถอด
ถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และเร่ืองที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น  การเพิ่มทุนหรือลดทุน การ
จดัสรรเงินปันผล การแก้ไขข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ หรือหนงัสอืบริคณห์สนธิ เป็นต้น  

2) สง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ 
 จดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุอยา่งน้อย 14 วนั โดยจะระบวุนั เวลา 

สถานท่ี และวาระการประชมุ กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ ตลอดจน
ข้อมลูที่จะต้องใช้ประกอบการตดัสนิใจอยา่งครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  21 - 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษา
ข้อมลูประกอบการประชมุลว่งหน้าอยา่งเพียงพอ 
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 รายงานสารสนเทศส าคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ น ทัง้สารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตกุารณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่
เก่ียวข้องโดยไมก่ระท าการใด ๆ ที่มีลกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของ
บริษัท 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้น  
 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนแทน 
3) ก าหนดแนวปฏิบตัิส าหรับระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การ

ก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามประเด็นส าคญัตา่ง ๆ ตามรายละเอียดในแตล่ะวาระได้ 
4) เมื่อการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแตล่ะวาระในการประชมุสามญั

และวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท าการถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีจดัการประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ 

5) บริษัทได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้ด้วยความ
รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

6) บริษัทมีการจดักิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนกัวิเคราะห์ และเข้าร่วมกิจกรรม
บริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทนุ (Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กบัผู้ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุ ให้สามารถติดตามและรับทราบข้อมลูจากทางบริษัทได้  

โดยในรอบปี 2562 บริษัทได้จดักิจกรรมต่าง ๆ ดงันี  ้
1. การประชุมนกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ในรูปแบบเฉพาะกลุม่ 1 ครัง้  
2. การประชุมกบักองทนุจากในประเทศและต่างประเทศ รวม 4 ครัง้  
3. กิจกรรมงานสมัมนานกัลงทนุที่จดัโดยสื่อต่าง ๆ รวม 2 ครัง้ 
4. การน าเสนอข้อมลูให้กบันกัลงผ่านผ่านการเข้าร่วมออกบธูและแสดงสินค้าในงาน mai 

Forum 2019 : มหกรรมรวมพลงัคน mai ครัง้ที่ 6 
7) บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเหมาะสม และสม ่าเสมอ และมีอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 
 

ลูกค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ด าเนินธุรกิจด้านการผลติ จ าหนา่ยสนิค้าที่มีความปลอดภยัตอ่การใช้งาน ค านึงถึงสขุภาพของผู้ ใช้งาน และ

การให้บริการหลงัการขายที่สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัลกูค้า 
2) มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าที่เพิ่มคณุคา่ในการใช้งานตอ่ผู้บริโภค 
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3) ด าเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสตัย์ สจุริต รับผิดชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระท าการใด ๆ ที่เป็นการ
ละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลบัทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่
เก่ียวข้องโดยมิชอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระท าความผิดในลกัษณะดังกล่าว ผู้ กระท าในฐานะ
พนกังาน หรือลกูจ้างของบริษัทจะต้องถกูด าเนินคดีตามกฎหมาย 

4) ไมเ่รียกรับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไมส่จุริตจากลกูค้าทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
5) ยึดหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมูลต่อ

ลกูค้าเป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 
6) จดัให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลกูค้าสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และค าร้องเรียนจากลกูค้าจะได้รับการ

เอาใจใส่และด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการ
ติดตอ่สือ่สารทัง้ทางโทรศพัท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ www.elegathai.com, 
www.eastcoast.co.th หรือทาง Fan Page Facebook : ELEGA Furniture ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท
สามารถตอบสนองจดัการข้อร้องเรียนแก้ไขได้ส าเร็จร้อยละ 90 และอยู่ระหว่างการจดัหาแนวทางเพื่อสร้าง
ความพงึพอใจของลกูค้าให้อยูใ่นระดบัท่ีสงูขึน้จากเดิม   

7) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า
อยา่งตอ่เนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านการตลาดของบริษัทจะมีการเข้าพบและร่วมประชมุกบัลกูค้า
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้เป็นประจ าทกุปี เพื่อรับฟังความพงึพอใจ
ของลกูค้า ปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผา่นมา หาแนวทางการปรับปรุง และพฒันาให้
ดีขึน้กวา่เดิม นอกจากนีใ้นทกุ ๆ ปี บริษัทจะจดักิจกรรมการเพื่อลกูค้าในกลุม่ร้านค้าสง่และร้านค้าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลิตภณัฑ์ที่ทางบริษัทได้พฒันารูปแบบสินค้าขึน้ใหม่เป็นประจ าทกุปี พร้อมกบั
จดัรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพฒันาสินค้า ตลอดจนรับ
ข้อเสนอแนะ และหารือแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าระหวา่งกนัเป็นประจ าทกุปี 

8) ในการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริมการขายเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ของบริษัท จะเป็นการ
กระท าอยา่งมีความรับผิดชอบ ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลกูค้า   

 
คู่ ค้าและเจ้าหนีก้ารค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ปฏิบตัิตอ่คูค้่าด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ และค านงึถึงผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่ายเป็น

ส าคญั 
2) คดัเลอืกคูค้่าที่มีการด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามมาตรฐานการผลติ มาตรฐานความปลอดภยั และ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

3) รักษาความลบัหรือข้อมลูทางการค้าของคูค้่า ไมน่ าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 
4) สร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกนั แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาและเพิ่มคณุค่าให้แก่วตัถดุิบ

และสนิค้าที่ทางบริษัทมีการสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ทางทีมงานด้านจดัซือ้ของบริษัทจะมีการ

http://www.elegathai.com/
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เข้าพบและร่วมประชุมกับคู่ค้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปัญหา อปุสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผา่นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง และพฒันา
ให้ดีขึน้กวา่เดิม  

5) การซือ้สินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสญัญาที่ท าร่วมกัน
อยา่งเคร่งครัด เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวตอ่ทัง้สองฝ่าย 

6) ยดึหลกัการปฏิบตัิตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิได้ จะมีกระบวนการแจ้งข้อมลูตอ่คูค้่า
เป็นการลว่งหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรับปรุง แก้ไข เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดความเสยีหาย 

7) ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า โดย
ผู้ เก่ียวข้องกบักิจกรรมจดัหา จดัซือ้ จดัจ้างต้องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมจากคู่ค้า และ
ต้องวางตวัเป็นกลางไมม่ีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดจนอาจจะมีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจ 

 
คู่แข่งขันทางการค้า 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตัิตามกรอบกติกา การค้าและการแข่งขนัด้วยความ

เป็นธรรม ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลกีเลีย่งวิธีการท่ีไมส่จุริต เพื่อท าลายคูแ่ขง่ทางการค้า  
2) ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยการกลา่วให้ร้าย 
3) ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา / ลขิสทิธ์ิ 
4) ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ขนัทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
 
เจ้าหนี ้
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) การปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่มีตอ่เจ้าหนีส้ถาบนัการเงินตามข้อตกลงการกู้ยืมที่มีอยา่งเคร่งครัด  
2) การปฏิบตัิตอ่เจ้าหนีท้กุกลุม่อยา่งเสมอภาค เป็นธรรมและรับผิดชอบ 
3) ในกรณีของการกู้ เงิน บริษัทจะไม่น าเงินที่ได้จากการกู้ ยืมไปใช้ในทางที่ผิดจากวตัถุประสงค์ในข้อตกลง / 

เง่ือนไขการกู้ยืม 
4) บริษัทจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขการค า้ประกนัท่ีได้ให้ตอ่เจ้าหนี ้
5) บริษัทจะบริหารงาน/เงินทนุในธุรกิจเพื่อให้เจ้าหนีม้ัน่ใจในฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท 

ซึง่แสดงถึงการมีความสามารถที่จะช าระหนีไ้ด้ตรงตามก าหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ซึง่อตัราสว่นทางการ
เงินให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในสญัญาการกู้ยืมเงินกบัเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด 

6) เปิดเผยข้อมลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินอยา่งถกูต้อง ตรงเวลา 
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนดัช าระหนีห้รือไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่เจ้าหนีแ้ละลกูหนีไ้ด้ตกลงไว้

ร่วมกนั ทางลกูหนีจ้ะรีบแจ้งให้เจ้าหนีรั้บทราบเป็นการลว่งหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขและป้องกนัไม่ให้
เกิดความเสยีหาย  
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8) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนีส้ถาบันการเงิน และจัดเข้าเยี่ยมชมกิจการเป็นประจ าทุกปี ทัง้นีเ้พื่อ
รับทราบนโยบายการด าเนินธุรกิจและแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมถึงสร้างความมัน่ใจในการด าเนิน
ธุรกิจตอ่เจ้าหนี ้

 
พนักงาน 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ให้ความส าคญักบัพนกังานทกุระดบัของบริษัท โดยปฏิบตัิกบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั ด้วยความเป็นธรรม  
2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนกังานแตล่ะคน ควบคูไ่ปกบัการมุง่เน้นการพฒันา

ศกัยภาพและความรู้ความสามารถอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างโอกาสในการเจริญเติบโตทางด้านอาชีพการงาน
ตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตัิคือ ทางฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือพนกังานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลกัสตูรการอบรม หรือทบทวนความรู้ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมคัร
เพื่อเข้ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเร่ืองขึน้มาตอ่ฝ่ายทรัพยากรบคุคลได้ โดยฝ่ายทรัพยากรบคุคลจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทกัษะที่สอดคล้องกบัการปฏิบตัิงานที่จะ
ได้รับภายหลงัการเข้ารับการอบรมเป็นส าคญั  

3) จัดท า Succession Management ด้วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่ดี และพฒันาบุคลากร
เหลา่นัน้ให้มีความสามารถในการปรับตวัตอ่การเปลีย่นแปลง รวมถึงการสบืทอดต าแหนง่งานตอ่ไปได้  

4) ให้ความส าคญักบัการดแูลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านงึถึงความปลอดภยั สขุอนามยัในการ
ท างานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจ านวนการเกิดอุบัติเห ต ุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนกังานที่ปฏิบตัิหน้าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริษัทมีแนวทางปฏิบตัิเพื่อ
ความปลอดภยัคือ พนกังานทกุคนจะต้องสวมถงุมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู และรองเท้าผ้าใบในขณะปฏิบตัิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการท างานที่พนกังานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็น
ส าคญั เช่น หากปฏิบตัิงานในบริเวณที่มีเสียงดงั พนกังานจะต้องสวมที่ปิดห ูเป็นต้น ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผย
ข้อมลูสถิติการเกิดอบุตัิเหตไุว้ให้เป็นท่ีทราบในรายงานประจ าปี  

5) การเคารพซึง่สทิธิมนษุยชน ศกัดิ์ศรี และสิทธิขัน้พืน้ฐานในการท างานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือสง่ผ่านข้อมลู
หรือความลบัของพนกังานตอ่บคุคลภายนอกหรือหรือผู้ที่ไมม่ีความเก่ียวข้อง 

6) ปฏิบตัิตอ่พนกังานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน 
7) สง่เสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตัิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชือ้ชาติ ศาสนา อาย ุ

ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไ่ด้เก่ียวข้องโดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน 
8) สง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการพฒันาบริษัท 
9) จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี การท าประกนัสขุภาพและประกนัชีวิตให้กบัพนกังาน และกองทุนส ารองเลีย้งชีพ เป็นต้น  โดยใน
สว่นของการตรวจสขุภาพของพนกังานจะมีก าหนดเวลาการตรวจตัง้แต่เร่ิมเข้างาน และระหว่างการท างาน
เป็นประจ าในแตล่ะปี และในสว่นของแรงงานตา่งด้าว บริษัทได้จดัให้ส านกังานประกนัสงัคม จงัหวดัระยอง
เข้าให้ข้อมลูและความรู้งานประกนัสงัคมแก่แรงงานตา่งด้าว  
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10) เปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทกุข์เก่ียวกบัการท างาน ซึ่งข้อเสนอ
ตา่ง ๆ จะได้รับการพิจารณาและก าหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทกุฝ่าย และสร้างความสมัพนัธ์
ที่ดีในการท างานร่วมกนั 

11) สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุระดบัในการด าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  
 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 
บริษัทก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้
1) ให้ความส าคญัและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมใกล้เคียง รวมถึงสนบัสนนุกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ

ชมุชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชมุชนและสงัคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงั
ตอบแทนชมุชนและสงัคม โดยการบริจาคเงินเพื่อการกศุลอยา่งสม ่าเสมอ 

2) ไม่ด าเนินธุรกิจที่สง่ผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อสงัคม  และไม่ละเมิดสิทธิของบคุคลอื่นผู้อยู่อาศยัใน
ชมุชนและสงัคม 

3) ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อชุมชนและสงัคม  อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบริษัท 

4) สง่เสริมการอนรัุกษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถ่ิน 
5) ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบให้มีความน่าอยู่ หรือมีระดบั

คณุภาพชีวิตที่ดีขึน้จากเดิม 
6) ด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิง่แวดล้อม โดยค านึงถึงผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
7) สง่เสริมระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม ตัง้แต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั มีมาตรการบ าบดั และฟืน้ฟ ู

การทดแทน การเฝา้ระวงัและปอ้งกนัผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 
8) ปลกูจิตส านกึและสง่เสริมการให้ความรู้ และอบรมแก่พนกังานทกุระดบัในเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อม 
9) สง่เสริมการใช้เทคโนโลยี เคร่ืองจกัร และวตัถดุิบที่ใช้ในกระบวนการผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
10) ส าหรับแนวทางปฏิบตัิเพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจากวตัถดุิบ

หลกัคือ ไม้ยางพารา ไม้เอ็มดีเอฟ และไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เศษวสัดทุี่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริหารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัท 

 
โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บริษัทไม่เคยได้รับข้อร้องเรียนหรือมีข้อพิพาทกบัชุมชนในพืน้ที่บริเวณใกล้เคียง

กบัโรงงานในประเด็นที่เก่ียวกบัสิง่แวดล้อมหรือผลกระทบจากกระบวนการผลติของบริษัทแตอ่ยา่งใด 
 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
บริษัทได้ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ได้แก่ ระบบการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งกว่าร้อย

ละ 52 เป็นการสง่ออกสนิค้าไปจ าหนา่ยในตา่งประเทศ ลกูค้าหลกัของบริษัทคือ ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น และรองลงมาคือ
การผลิตและจ าหน่ายสินค้าให้กบัลกูค้าในกลุม่ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) ภายในประเทศ ซึ่งลกูค้าแต่ละ
รายมีระบบการสัง่ซือ้สนิค้า ตรวจสอบคณุภาพสนิค้า และการสง่มอบสนิค้าเป็นไปตามระบบและหลกัการท่ีก าหนดไว้ โดย
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บริษัทมัน่ใจถึงกระบวนการน าเสนอขายสนิค้าตอ่ลกูค้าที่มีความเป็นธรรม และไมม่ีลกัษณะการผกูขาดเพื่อจ าหนา่ยสนิค้า
ให้กบัลกูค้าเพียงรายใดรายหนึง่แตอ่ยา่งใด ส าหรับระบบและขัน้ตอนการจดัหา จดัซือ้วตัถดุิบ และสินค้าที่จะน ามาใช้ใน
กระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจดัซือ้จะต้องด าเนินการเปรียบเทียบราคา คณุภาพ เง่ือนไขทางการค้า ตามหลกัการที่
ก าหนดไว้ทกุครัง้ เพื่อให้คู่ค้าได้มีโอกาสน าเสนอสินค้าให้กบัทางบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบ  ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้รับ
ประโยชน์จากการยดึมัน่ในระบบการคดักรอง พิจารณาและเปรียบเทียบคณุภาพและราคาจากคูค้่าเสมอมา 

 
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษัทเตรียมที่จะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในรายละเอียดการท างานในขณะนีค้ือ บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการ
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผา่นทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th และสร้างระบบในการปอ้งกนัการ
ทจุริตในองค์กร นอกจากนีย้งัอยูร่ะหวา่งด าเนินการสือ่สารประชาสมัพนัธ์แนวคิดในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้ผู้มี
สว่นได้เสียของบริษัทได้รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า และลกูค้า ของบริษัท ในการงดให้ / รับสิ่งตอบแทนทัง้ในรูป
ของเงินสด สิ่งของ หรือของขวญั รวมถึงการห้ามรับ/จ่ายสินบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท และแจ้งถึง
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่ค้า และลกูค้า ที่ไม่ได้รับการปฏิบตัิที่เป็นธรรม ได้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข รวมถึงจะ
จดัการประชมุและสือ่สารให้พนกังานทกุฝ่ายงานของบริษัทได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อต้านการทจุริตนี ้
อยา่งตอ่เนื่อง 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 5.3 
คณะกรรมการควรติดตามดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัสรรและจดัการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์
และเปา้หมายหลกัได้อยา่งยัง่ยืน    

แนวปฏิบตัิที่ 5.3  
คณะกรรมการตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรัพยากรที่ต้องใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ประกอบด้วย  

1. ทรัพยากรด้านการเงิน 
2. การผลติ 
3. ภมูิปัญญา 
4. บคุลากร 
5. สงัคม 
6. สิง่แวดล้อม 

ซึ่งในการด าเนินธุรกิจทัง้ในส่วนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม คณะกรรมการมีความเข้าใจถึงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ทรัพยากรที่ตา่งกนั ซึง่ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ บริษัทจะค านึงถึงผลกระทบและความคุ้ม
คา่ที่จะเกิดขึน้ตอ่ทรัพยากร บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน โดย
จะค านงึถึงการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกที่เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 5.4 

http://www.ecf-furniture.com/
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คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กรที่
สอดคล้องกบัความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดแูลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พฒันาการด าเนินงาน การบริหารความเสีย่ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการ    

แนวปฏิบตัิที่ 5.4  
คณะกรรมการได้ดแูลให้มีกรอบการก ากบัดแูลและการบริหารจดัการเทคโนโลยีโดยได้จดัท าเป็นนโยบายและ

มาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยมีหวัข้อที่ส าคญัครอบคลมุในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี  ้ 
 กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ของบริษัททกุฝ่ายทกุแผนกและทกุเคร่ือง 
 กฎเกณฑ์การใช้งานระบบ Internet 
 กฎการใช้เคร่ืองถา่ยเอกสาร 
 การก าหนดบทลงโทษ 
นอกจากนีย้งัให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัสรรและการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อการ

ด าเนินธุรกิจ และให้มีการก าหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่ก าหนดไว้ 
นอกจากนีค้ณะกรรมการบริหารความเสีย่งจะน าประเด็นด้านการบริหารและจดัการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าเป็นหวัข้อที่จะพิจารณาในท่ีประชมุอยา่งสม ่าเสมอด้วย 

 
หลักปฏิบัติที่ 6 : ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม   
 

หลกัปฏิบตัิที่ 6.1 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีจะท าให้

บรรลวุตัถปุระสงค์อยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง   
แนวปฏิบตัิที่ 6.1  
บริษัทจดัให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลและก าหนดนโยบายและแผนงานด้าน

การบริหารความเสี่ยง ตามรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งที่ระบไุว้ในหวัข้อ 1.1 

ซึ่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ทราบถึงผลการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถ
พิจารณาและก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของกิจการ ส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทกุคนในองค์กรให้เป็นทิศทาง
เดียวกนั โดยหวัข้อความเสีย่งหลกัที่คณะกรรมการให้ความส าคญัประกอบด้วย 

1. ความเสีย่งด้านการปฏิบตังิาน 
2. ความเสีย่งด้านการเงินและอตัราแลกเปลีย่น 
3. ความเสีย่งด้านการผลติ 
4. ความเสีย่งด้านลกูค้ารายใหมแ่ละการพึง่พงิลกูค้าในปัจจบุนั 
5. ความเสีย่งด้านอคัคีภยัภายในโรงงานและการจดัท าประกนัภยั. 
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6. ความเสีย่งด้านการปฏิบตัติามกฎระเบียบข้อบงัคบั 
7. ความเสีย่งจากการเข้าลงทนุและการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

และเนื่องจากบริษัทมีการเข้าลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้มี
นโยบายที่จะพิจารณาการบริหารจดัการความเสี่ยงครอบคลมุถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้จากการด าเนินธุรกิจ
หรือการเข้าลงทนุในบริษัทยอ่ย และบริษัทร่วมเหลา่นัน้ด้วย  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.2 
คณะกรรมการต้องจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสทิธิภาพและอิสระ    
แนวปฏิบตัิที่ 6.2  
คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 ทา่น โดยมี

คุณสมบัติและหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งที่ระบไุว้ในหวัข้อ 1.1 

คณะกรรมการมีนโยบายให้บริษัทจดัให้มีกลไกหรือเคร่ืองมือที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึง
ข้อมลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย โดยเอือ้อ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่เก่ียวข้อง
มาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้ สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้  

นอกจากนีค้ณะกรรมการจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิ
หน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน พร้อม
ทัง้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี รวมถึงการให้ความเห็น
เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในและเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.3 
คณะกรรมการควรติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ได้ระหว่างบริษัทกบัฝ่าย

จดัการ คณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สนิ ข้อมลูและโอกาสของบริษัท 
และการท าธุรกรรมกบัผู้ที่มีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัทในลกัษณะที่ไมส่มควร  

แนวปฏิบตัิที่ 6.3  
คณะกรรมการได้ก ากบัดแูลให้มีนโยบายการป้องกนัและก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในซึ่งมีเนือ้หาครอบคลมุ

ถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกรรมลบั และลกูจ้างของบริษัท และบริษัทยอ่ยในการรักษาข้อมลูความลบั 
และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท การไมซ่ือ้ขาย หรือรับโอนหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ประโยชน์จากความลบัหรือข้อมลู
ภายในที่ยงัไม่ได้เปิดเผย การห้ามด าเนินการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทภายในระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ ภายใน
ระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยและภายหลงัจากการเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทยแล้ว 24 ชัว่โมง เป็นต้น โดยบริษัทได้จดัท าเป็นเอกสารเวียนภายในบริษัท และให้พนกังานของบริษัทลงนามรับทราบ
ในนโยบายดงักลา่ว 
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บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทัง้คู่สมรสและบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะมีหน้าที่รายงานการ
ถือครองหลกัทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และจะต้องส่งส าเนา
เอกสารการรายงานดังกล่าวให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซื อ้ขายหลกัทรัพย์ที่เกิดขึน้ นอกจากนีย้ังได้ก าหนดนโยบายว่า 
กรรมการ และผู้บริหาร จะต้องมีการรายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและบคุคลที่มีความเก่ียวข้องส าหรับกรรมการ
บริษัท และผู้บริหารตามหลกัเกณฑ์และแบบฟอร์ม พร้อมกบัค านิยามตามที่หน่วยงานก ากบัได้แจ้งถึงแนวทางปฏิบตัิไว้ 
โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่ในการเก็บบนัทึกและรวบรวมรายงานการมีสว่นได้เสียเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลจากกรรมการ และผู้บริหารท่านใดที่มีนยัส าคญั จะต้องรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบ   

ทัง้นี ้บริษัทจะดแูลครอบคลมุถึงบคุคลภายนอก ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้สอบบญัชี ให้
ปฏิบตัิงานตามนโยบายการปอ้งกนัและก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายในดงักลา่วด้วย 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์โดย
รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึน้และกรรมการ
จะต้องไมอ่นมุตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และจะต้อง
เปิดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมลูการท ารายการเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัทหรือบริษัทย่อย และตาม
มาตรฐานบญัชีที่ก าหนดโดยเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทจะไมท่ ารายการระหวา่งกนักบับริษัทท่ีเก่ียวข้องที่ไมใ่ช่การด าเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท และก าหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จะขอความร่วมมือจากกรรมการท่านนัน้เพื่องดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
พิจารณาในวาระนัน้  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.4 
คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้มีการจัดท านโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจนและ

สือ่สารในทกุระดบัขององค์กรและตอ่คนนอกเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบตัิได้จริง  
แนวปฏิบตัิที่ 6.4  
คณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายที่จะให้มีการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต หรือ CAC ซึ่งเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาทจุริตคอร์รัปชัน่ด้วยความร่วมมือกนัใน
หมู่บริษัทเอกชนที่ต้องการสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุก
รูปแบบและตอ่ต้านการใช้คอร์รัปชัน่เป็นเคร่ืองมือกีดกนัการแขง่ขนัและขดัขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดยบริษัททกุ
แหง่ที่ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจดัท าหรือสอบทานระบบควบคมุภายในของตนเองตามแนวทาง
ที่ก าหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้อ) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาต) ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู ก่อนจะยื่นขอรับรองไปท่ีคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council) เพื่อ
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พิจารณาให้การรับรอง ซึง่ขณะนีบ้ริษัทอยูร่ะหวา่งการวางแผนงานเตรียมการจดัท าแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ให้มีความ
คืบหน้าอยา่งน้อยร้อยละ 80 จึงจะเข้าสูข่ัน้ตอนการประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่วมโครงการ CAC ตอ่ไป  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 6.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้กิจการมีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส  
แนวปฏิบตัิที่ 6.5  
บริษัทก าหนดแนวทางปฏิบตัิส าหรับการรับเร่ืองร้องเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระท าความผิด หรือ

การกระท าอนัสอ่ไปในทางประพฤติมิชอบและการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบคุลากรของบริษัทตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องและบริษัทในอนั
ที่จะก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัท 

บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นได้เสีย และพนกังานที่แจ้งข้อมลูหรือให้
เบาะแสเก่ียวกับการทุจริต การถูกละเมิดสิทธิ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และ
จรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) 

โดยจดัให้มีมาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริษัท โดย
ผา่นช่องทางนี ้

 จดหมายสง่ถึง  

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานรัุกษ์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ หรือ 

 นายอารักษ์ สขุสวสัดิ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ หรือ 

 ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 25/28 หมู ่12 ต าบลบงึค าพร้อย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12150 

 E-mail ส่งถึงส านกังานเลขานุการบริษัท : cg@eastcoast.co.th หรือ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล : 
hrrayong@eastcoast.co.th หรือ hrbkk@eastcoast.co.th  

 ผา่นทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th    
กรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุระดบัของบริษัทจะต้องไมพ่งึละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อได้พบเห็นการกระท าที่เข้า

ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัท จะต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้องให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบ สบืสวนสอบสวนข้อเท็จจริงตา่ง ๆ นอกจากนีบ้ริษัทได้จดัให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียน
จากบคุคลภายนอกด้วย 

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้ มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือแจ้งเร่ืองการทุจริต
คอร์รัปชัน่ โดยบริษัทจะไมล่ดต าแหนง่ ลงโทษ หรือให้ผลทางลบตอ่พนกังานท่ีปฏิเสธการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตลอดจนบริษัท
จะเก็บรักษาความลบัของผู้มีสว่นเก่ียวข้องในการสบืสวนสอบสวนตอ่การกระท าอนัเป็นการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 
หลักปฏิบัติที่ 7 : รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู   

mailto:cg@eastcoast.co.th
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th%20หรือ
mailto:hrrayong@eastcoast.co.th%20หรือ
mailto:hrbkk@eastcoast.co.th
http://www.ecf-furniture.com/
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หลกัปฏิบตัิที่ 7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ส าคญัตา่ง ๆ ถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง   
แนวปฏิบตัิที่ 7.1  
บริษัทมีนโยบายที่จะสนบัสนนุให้บคุลากรที่เก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูการรายงานทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลส าคญัต่าง ๆ ของบริษัท มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และมีจ านวนเพียงพอ โดยบคุลากรในสว่นงานนีป้ระกอบด้วย ผู้บริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผู้จัดท าบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนกัลงทุนสมัพนัธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนีจ้ะเข้ารับการอบรมใน
หลกัสตูรที่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหวัหน้างานที่ดูแล จะต้องเป็นผู้ก ากับและคดักรอง
หลกัสูตรที่เหมาะสมให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท างานในสายงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ได้บคุลากรท่ีมีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการท างานท่ีดียิ่ง ๆ ขึน้ไป  

ในสว่นของการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมลู คณะกรรมการได้ค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวข้อง โดยในกรณีที่
เป็นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

 ความเห็นของผู้สอบบญัชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุ
ภายใน  

 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เปา้หมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัท 
 การพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริง กบัเปา้หมายทีก่ าหนดไว้ 
 การพิจารณาถงึปัจจยัความเสีย่งตา่ง ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 
คณะกรรมการได้ดแูลในสว่นของการเปิดเผยข้อมลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการ

ข้อมลูประจ าปี (56-1) สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ โดยในปัจจบุนับริษัทมีการจดัท า
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส โดยมีวตัถปุระสงค์
เพื่อให้นกัลงทนุได้รับทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทใน
แตล่ะไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกเหนือจากการน าเสนอข้อมลูตวัเลขในงบการเงินเพียงอยา่งเดียว นอกจากนีใ้นทกุครัง้ที่บริษัท
มีการจดัสง่งบการเงินทัง้งบไตรมาส และงบประจ าปีผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้จดัให้มีการ
จดัท าจดหมายขา่ว (News Release) เพื่อชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัผลประกอบการของบริษัทเพื่อเผยแพร่ผา่นสือ่มวลชน
ทกุครัง้ รวม 4 ครัง้ตอ่ปี 

ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนัน้
จะต้องมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลในสว่นของตนให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมลูการถือหุ้น รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องตอ่การพิจารณาในวาระการประชมุนัน้ ๆ  
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หลกัปฏิบตัิที่ 7.2 
คณะกรรมการควรติดตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี ้  
แนวปฏิบตัิที่ 7.2  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจ าปี 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการติดตาม ดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถใน
การช าระหนี ้โดยในทกุครัง้หนว่ยงานด้านบญัชีการเงิน จะต้องน าเสนออตัราสว่นสภาพคลอ่ง อัตราสว่นสภาพคลอ่งหมนุ
เร็ว อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้รวมถึงการน าเสนออตัราสว่นที่ส าคญัต่าง ๆ ที่เป็นไป
ตามเง่ือนไขของสถาบนัการเงิน (Covenants) ผู้ ให้การสนบัสนุนสินเช่ือแก่บริษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
รับทราบและติดตามเป็นประจ าทุกครัง้ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริษัท ทัง้นีเ้พื่อที่จะสามารถหาทาง
แก้ไขร่วมกบัฝ่ายจดัการได้อยา่งทนัทว่งที หากเร่ิมมีสญัญาณการบง่ชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถ
ในการช าระหนีใ้ด ๆ ที่อาจเกิดขึน้ 

และในสว่นของการอนมุตัิการเข้าท ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอยา่งรอบคอบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การเข้าท ารายการดงักลา่ว
จะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่ความตอ่เนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.3 
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการมัน่ใจได้วา่ กิจการมี

แผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้การค านึงถึงสิทธิของผู้มีสว่น
ได้เสยี   

แนวปฏิบตัิที่ 7.3  
คณะกรรมการได้ก าหนดสญัญาณบง่ชีถ้ึงแนวโน้มที่จะประสบปัญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. ภาวะประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทนุตอ่เนื่อง 
2. กระแสเงินสดต ่า 
3. สว่นหนีส้ินที่เพิ่มขึน้เกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนยัส าคญั หรือเกินกว่าเง่ือนไขที่สถาบนัการเงิน หรือ

เง่ือนไขข้อก าหนดวา่ด้วยสทิธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ก าหนดไว้ 
4. ประสบปัญหาในการระบายสนิค้าคงคลงัและการเก็บหนีอ้ยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน 
5. การรับทราบข้อบง่ชีจ้ากผู้สอบบญัชีของบริษัท อาทิ พบปัญหาเอกสารข้อมลูทางการเงินหรือการลงบญัชี

ไมค่รบถ้วน 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพบเจอสญัญาณบ่งชีด้งักล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ฝ่าย

บริหารมีการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์และ
ข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
นอกจากนีจ้ะดแูลให้กิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีสว่นได้เสีย ได้แก่ 
เจ้าหนีส้ถาบนัการเงิน เจ้าหนีหุ้้นกู้  ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ที่
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เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้องมัน่ใจได้ว่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ 
ของบริษัทเป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล  
 

หลกัปฏิบตัิที่ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจดัท ารายงานความยัง่ยืนตามความเหมาะสม   
แนวปฏิบตัิที่ 7.4  
คณะกรรมการมีนโยบายให้จดัท ารายงานความยัง่ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสงัคม ทัง้นีเ้พื่อเป็นการ

เผยแพร่ให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบเร่ืองที่ส าคญั และสามารถสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางปฏิบตัิของกิจการที่จะสร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน ซึง่จะจดัท าพร้อมกบัรายงานประจ าปีของบริษัท และจะเผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท 

โดยรายงานความยัง่ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสงัคม จะเป็นการเปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิตามกฎหมาย 
การปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ การปฏิบตัิตอ่พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยี ซึง่รวมถึงการปฏิบตัิ
อยา่งเป็นธรรม และการเคารพและไมล่ะเมิดสทิธิมนษุยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึง
กรอบการรายงานท่ีได้รับการยอมรับในระดบัประเทศ และจะยกระดบัการพฒันาคณุภาพของรายงานความยัง่ยืนให้ได้ใน
ระดบัสากลตอ่ไป ซึง่เหลา่นีเ้ป็นแผนงานท่ีก าหนดไว้ โดยปัจจุบนับริษัทได้เปิดเผยข้อมลูรายงานความยัง่ยืนไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ซึง่ตัง้แตปี่ 2561 เป็นต้นไป จะจดัท าเป็นเลม่รายงานความยัง่ยืนแยกตา่งหาก 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีหนว่ยงานหรือผู้ รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ที่ท าหน้าที่

ในการสื่อสารกับผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทนัเวลา   

แนวปฏิบตัิที่ 7.5  
บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลู โดยคณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูส าคญัที่เก่ียวข้อง

กบับริษัท ทัง้ข้อมลูด้านการเงินและข้อมลูที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา สม ่าเสมอ และโปร่งใส โดย
เปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมลูได้ง่าย มีความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ โดยเป็นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
ก าหนด ซึ่งข้อมลูส าคญัที่บริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงิน และข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจ
สง่ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการป้องกนัข้อมลูลบัและข้อมลูที่มีผลต่อราคา
หลกัทรัพย์โดยออกเป็นนโยบายการก ากบัดแูลการใช้ข้อมลูภายใน (Insider Trading) โดยมีการสือ่สารให้เข้าใจตรงกนัทัง้
องค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยการประกาศนโยบายดงักลา่วให้ทราบโดยทัว่กนั และให้มีการลง
นามรับทราบและยินยอมปฏิบตัิตามนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบริษัทยงัได้จดัให้มีหน่วยงานหรือผู้ รับผิดชอบในการท าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อสื่อสารกับ
บคุคลภายนอกอยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ เพื่อสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสยีผา่นช่องทางตา่ง ๆ ดงันี ้

 การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่ส าคญัให้แก่นกัลงทนุทราบ 
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 ชีแ้จงกรณีที่มีขา่วลอืหรือขา่วสารตา่ง ๆ  
 การด าเนินการเมื่อมีการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด 
 การประชมุร่วมกบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ กองทนุจากทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
 การจดักิจกรรมเยี่ยมชมการด าเนินกิจการแก่นกัลงทนุและนกัวิเคราะห์  
โดยมีช่องทางการติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์ ได้แก่ การตอบค าถามทางโทรศัพท์ 02-152-

7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสมัพันธ์) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th  และผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท
ที ่www.eastcoast.co.th หรือ www.elegathai.com  

โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ข้อมลูกบับคุคลภายนอก เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจ
ของบริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกบัตลาดทนุได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะ
ประกอบด้วย กรรมการผู้จดัการ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

นอกจากนี ้บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูตอ่ไปนีเ้พื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ได้แก่  
1. เปิดเผยข้อมลูการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครัง้ของ

การประชมุและจ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะทา่นเข้าร่วมประชมุในปีที่ผา่นมา 
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู รวมถึงรูปแบบและลกัษณะ

ของคา่ตอบแทน  
3. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายการก ากบัดแูลการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการก ากบัดแูล

และจดัการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง และวิธีการจดัการความเสี่ยง
ด้านตา่ง ๆ  

4. กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ 
5. จรรยาบรรณนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
6. นโยบายเก่ียวกบัสงัคม และสิง่แวดล้อม 
7. จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct) 
8. โครงสร้างการถือหุ้น พร้อมรายละเอียดกลุม่ผู้ ถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 5 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดและมีสทิธิออกเสยีง 
9. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร 
10. วิสยัทศัน์และคา่นิยมของบริษัท 
11. ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
12. โครงสร้างกลุม่บริษัท รวมทัง้บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
13. แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี 
14. งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานย้อนหลงั 3 ปี  
15. หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีและวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
16. หลกัเกณฑ์การให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนวนัประชุม

ผู้ ถือหุ้น หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และหลกัเกณฑ์การสง่ค าถาม
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ  

mailto:ir@eastcoast.co.th
http://www.elegathai.com/
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17. ข้อบงัคบั หนงัสอืบริคณห์สนธิ 
18. ขา่วสารท่ีเผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
19. ข้อมลูติดตอ่หนว่ยงานหรือร้องเรียน หรือบคุคลที่รับผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  

ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัท
จะจดัให้มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมลูเป็นประจ า  เพื่อให้เกิดการปรับปรุงให้มีความทนัสมยั 
และสามารถสง่ตอ่ขา่วสารข้อมลูตอ่ผู้ที่เก่ียวข้องได้อยา่งทัว่ถึงและทนัเวลา 

คณะกรรมการมีนโยบายให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์  โดยจะจดัท า
แผนงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ประจ าปี รวมทัง้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธ์ให้ชดัเจน  เพื่อให้การ
สือ่สารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
หลกัปฏิบตัิที่ 7.6 
คณะกรรมการควรสง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมลู   
แนวปฏิบตัิที่ 7.6  
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว  

คณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้
ปรับปรุงให้เป็นข้อมลูปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
หลักปฏิบัติที่ 8 : สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น  
 

หลกัปฏิบตัิที่ 8.1 
คณะกรรมการควรดแูลให้มัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท    
แนวปฏิบตัิที่ 8.1  
คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อประเด็นที่กฎหมายก าหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ด าเนินงานของกิจการวา่ ได้ผา่นการพิจารณาและอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
บริษัทให้ความส าคญักบัสิทธิของผู้ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั  ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดงักลา่วครอบคลมุ

สิทธิพืน้ฐานต่าง ๆ อาทิ การซือ้ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่นแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสาร 
ข้อมลูของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ  
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองที่มีผลกระทบต่อบริษัท อาทิ การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบงัคบัและ
หนงัสือบริคณห์สนธิ และการลดทนุหรือเพิ่มทนุ เป็นต้น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานดงักลา่วแล้ว บริษัทก าหนดให้มี
การด าเนินการในเร่ืองต่าง ๆ เพื่อเป็นการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิ และสนบัสนนุการมีสว่นร่วม
ของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

1) บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนจดัสง่เอกสาร
ลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม โดยบริษัทจะจัดส่งหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสาร
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ประกอบลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัประชุมส าหรับกรณีการจดัประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี ส าหรับการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นจะเป็นไปตามข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก ากับดูแลที่เก่ียวข้อง รวมถึงกฎหมายที่ก าหนดไว้ โดยระบุวนั เวลา สถานที่ วาระการประชุม 
วตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนงัสือมอบ
ฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ตลอดจนข้อมลูประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน และเพียงพอตอ่การใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงแจ้งกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุและออกเสยีงลงมติ ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัท าหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้ฉบบั
ภาษาไทย และภาษาองักฤษเพื่อเผยแพร่และอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ  

2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่
บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ  

3) บริษัทจะไมม่ีการลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาข้อมลูตา่ง ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการเปิดเผยไว้
ตามข้อก าหนดตา่ง ๆ  ในฐานะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศกึษาข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น นอกจากนีบ้ริษัทจะไมเ่พิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลส าคัญเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอย่าง
กะทนัหนั เป็นต้น 

4) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้ลว่งหน้าก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น 
รวมถึงในการประชุม บริษัทจะจดัสรรเวลาให้เหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ โดยบริษัทจะให้ข้อมลูรายละเอียดในเร่ือง
ดงักลา่วอยา่งเพียงพอแก่ผู้ ถือหุ้น 

5) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ือง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสให้สามารถเสนอช่ือบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ทัง้นีบ้ริษัทจะเปิดเผย
หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเร่ืองการบรรจุเป็นวาระการประชุม และการเสนอช่ือ
บคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า  ซึ่งโดยปกติจะแจ้งให้ทราบ
ตัง้แต่เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นที่จะจัดขึน้ในช่วงเดือนมีนาคม หรือเดือน
เมษายน ของปีถัดไป ทัง้นี ใ้นกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเ ร่ืองที่ผู้ ถือหุ้ นเสนอบรรจุเป็นวาระ
คณะกรรมการจะแจ้งเหตผุลให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

6) กรรมการทกุคนจะเข้าร่วมประชุมเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่
เก่ียวข้องได้ 

7) เมื่อการประชมุเสร็จสิน้ บริษัทจะจดัท ารายงานการประชมุเพื่อแสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง ครบถ้วน เพื่อให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน รายช่ือกรรมการ
บริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมค าถาม
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ค าตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วนั นบัจากวนัที่
จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทกุราย  ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษัทจะดแูลให้การใช้เงินของผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ทัง้นี ้การด าเนินการ
ประชุมจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและตามล าดบัวาระการประชุมที่มี  นอกจากนีบ้ริษัทจะไม่แสดงความเอนเอียง
กบัผู้ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง  โดยการให้สารสนเทศที่ยงัไม่เปิดเผยเป็นการเฉพาะกลุม่  และในกรณีที่กรรมการหรือ
ผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกบัเร่ืองใด กรรมการหรือผู้บริหารผู้นัน้จะไม่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมในกระบวนการ
ตดัสินใจในการพิจารณามติการเข้าท ารายการในธุรกรรมนัน้ ๆ 

บริษัทมีกระบวนการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแตล่ะคน โดยอยู่ในระดบัที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิ
หน้าที่กับบริษัทได้ รวมทัง้อตัราค่าตอบแทนที่ก าหนดสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม
เดียวกนัหรือใกล้เคียงกนั  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 8.2 
คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวันประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส มี

ประสทิธิภาพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของตน 
แนวปฏิบตัิที่ 8.2  
ที่ผา่นมา คณะกรรมการได้ก าหนดแนวปฏิบตัิด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นและยดึถือปฏิบตัิเป็นประจ าทกุปี 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานที่ประชุม โดยค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม

ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ ช่วงเวลาการประชมุที่เหมาะสมและเพียงพอตอ่การซกัถามข้อมลู สถานที่จดัประชุมที่
สะดวกตอ่การเดินทาง ทัง้นีบ้ริษัทเลอืกสถานที่ที่จะจดัการประชมุในเขตกรุงเทพมหานคร จากส านกังาน
ใหญ่ของบริษัทซึ่งตัง้อยู่ที่อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกและ
สง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์ รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัท่ีมีความสนใจ สามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นได้
โดยสะดวก  

2. คณะกรรมการจะดแูลไมใ่ห้มีการกระท าใด ๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุหรือสร้างภาระให้ผู้ ถือ
หุ้นจนเกินควร โดยจะไมก่ าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องน าเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกิน
กวา่ที่ก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบตัิของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้อง  

3. คณะกรรมการได้สง่เสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และข้อบังคบัของบริษัท จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ใน
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หนงัสอืเชิญประชมุอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่ประชุม
ในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทหรือในวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณานัน้ ๆ  

5. กรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ ถือหุ้นจะไม่สนบัสนนุการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้
แจ้งเป็นการลว่งหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะในวาระส าคญัที่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูกอ่น
การตดัสนิใจ ทัง้นีเ้พื่อให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นทกุคนสามารถร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัได้ 

6. กรรมการทกุคนและผู้บริหารที่เก่ียวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในประเด็น
ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

7. ก่อนเร่ิมการประชมุ จะมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงจ านวนและสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8. บริษัทได้จดัให้มีการพิจารณาวาระแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระแตง่ตัง้กรรมการ 
9. บริษัทได้จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคญั และจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบั

หรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง ในแตล่ะวาระให้ที่ประชมุรับทราบพร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ  

 
หลกัปฏิบตัิที่ 8.3 
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง

ถกูต้องและครบถ้วน 
แนวปฏิบตัิที่ 8.3  
บริษัทมีการเปิดเผยมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสยีงภายในเย็นวนัท่ีจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นหรือ

อย่างช้าไม่เกินวันท าการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  และบนเว็บไซต์ของบริษัท 
นอกจากนีไ้ด้มีการจดัสง่ส าเนารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยในรายงานการประชุมได้บนัทึกข้อมูล
ประกอบด้วย 

1. รายช่ือกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม และไม่เข้าร่วมการ
ประชมุ 

2. วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนเสยีง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสยีง และบตัรเสยี) ของแตล่ะวาระการประชมุ 

3. ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ - นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ  
 
 


