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นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
ปี 2563 

 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ครัง้ที ่1/2555 (ครัง้แรกหลงั
แปรสภาพ) เมื่อวนัที ่26 ตุลาคม 2555 มนีโยบายรเิริม่ มสีว่นร่วมในการใหค้วามเหน็ในรายละเอยีดของนโยบายและได้
ด าเนินการออกมติอนุมตัินโยบายก ากบัดูแลกจิการอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรครัง้แรก รวมถึงการแก้ไขเพิม่เติมใน
ภายหลงัจากวนัทีป่ระชุมดงักล่าว โดยไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหม้คีวามโปร่งใสในการด าเนินงานของบรษิทัในทุกระดบัชัน้ทัง้ในส่วนของพนักงาน
ระดบัปฏบิตังิาน ผูบ้รหิาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทัง้นี้ เพื่อเป็นเครื่องมอืในการเพิม่ศกัยภาพและความสามารถในการ
แข่งขนั เพื่อเสรมิสร้างการเติบโตที่ยัง่ยนือนัจะน ามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสาธารณชน
ทัว่ไป โดยนับจากวันที่ได้มีการอนุมัติน โยบายและหลักการก าก ับดูแลก ิจการ ในครั ง้ แ รกแล้วก็ได้ม ีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียดที่ส าคัญเพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง และแนวทางการปฏบิตัทิีด่ ีทัง้นี้ทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่11/2561 เมื่อวนัที ่31 ตุลาคม 2561 ไดพ้จิารณาอนุมตันิโยบายก ากบัดูแลกจิการทีด่ฉีบบั
ใหม่แทนฉบบัเดมิทีย่กเลกิ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดสี าหรบับรษิัทจดทะเบยีนปี 2560 ของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
การเปลีย่นแปลง ทัง้นี้นโยบายก ากบัดูแลกจิการฉบบันี้ไดก้ าหนดหลกัปฏบิตัแิก่คณะกรรมการบรษิทั ซึง่เป็นผูน้ าหรอื
ผูร้บัผดิชอบสงูสุดขององคก์รใชใ้นการก ากบัดูแลใหก้จิการมผีลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว น่าเชื่อถอืส าหรบัผูถ้อืหุน้
และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกท่านเพื่อประโยชน์ในการสรา้งคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาค
ธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสงัคมโดยรวม  

ทัง้นี้นโยบายการก ากบัดูแลกจิการจะไดร้บัการพจิารณาทบทวนแกไ้ขตามความเหมาะสมใหส้อดคลอ้งกบั
หลกัการหรอืแนวทางปฏบิตัทิีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงแกไ้ขเพิม่เตมิในอนาคต 

โดย “การก ากบัดแูลกจิการ” หมายถงึ ระบบทีส่รา้งขึน้เพื่อใชใ้นเชงิการก ากบัดูแล และควบคุมการตดัสนิใจ
ด าเนินงานของคนในองคก์รใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์เพื่อใหเ้กดิความยุตธิรรม โปร่งใส ซึง่รวมถงึ 

(1) การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั ซึง่ครอบคลุมถงึเป้าหมายและแนวคดิหลกัขององคก์ร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคดิหลกัขององคก์รในรปูแบบของวสิยัทศัน์ หลกัการ และรปูแบบธุรกจิทีส่รา้ง
คุณค่าใหแ้ก่กจิการ 

(2) การก าหนดกลยุทธ ์นโยบาย และพจิารณาอนุมตัแิผนงานและงบประมาณ 
(3) การตดิตาม ประเมนิ และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน  
“การก ากบัดูแลกจิการทีด่ี” ตามหลกัปฏบิตัิฉบบันี้ หมายถงึ การสร้างหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่สะท้อน

โครงสร้างแห่งความสมัพันธ์ ระหว่าง ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้เป็นกรอบ
โครงสรา้งในการก าหนดเป้าประสงคท์างธุรกจิของบรษิทั รวมถงึการก าหนดวธิกีาร เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท์างธุรกจิ
นัน้ และวธิกีารในการควบคุม และตดิตามประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทัไดอ้กีดว้ย  

ซึง่คณะกรรมการมเีป้าหมายในการก ากบัดแูลกจิการใหน้ าไปสูเ่ป้าหมายทีส่ าคญั ดงันี้ 
1. สามารถแขง่ขนัไดแ้ละมผีลประกอบการทีด่โีดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว 
2. ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
3. เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
4. สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง  
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หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้วางหลักปฏิบัติของ
คณะกรรมการบรษิทั รวม 8 ขอ้หลกั ดงันี้ 

หลกัปฏิบติัท่ี 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคุณค่า
ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติัท่ี 2  ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 
หลกัปฏิบติัท่ี 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
หลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร 
หลกัปฏิบติัท่ี 5 สง่เสรมินวตักรรม และการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
หลกัปฏิบติัท่ี 6 ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลกัปฏิบติัท่ี 7 รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู 
หลกัปฏิบติัท่ี 8 สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ 
ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาและทบทวนการน าหลกัปฏบิตัติาม CG Code ไปปรบัใชต้ามบรบิท

ทางธุรกจิของบรษิทัแลว้ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง   
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การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาว 
 

วิสยัทศัน์ 
“มุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้น าด้านธุรกจิเฟอร์นิเจอร์ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ และสร้างโอกาสในการ

เตบิโตของธุรกจิอย่างต่อเนื่อง” 
 

พนัธกิจ 
Sustainability = การพฒันาใหอ้งคก์รเตบิโตดว้ยความยัง่ยนื ไดแ้ก่ การจดัหาแนวทางเพื่อลดตน้ทุนและค่าใชจ้่ายใน
การเป็นผูผ้ลติเฟอรน์ิเจอรข์องบรษิทั / การขยายสูธุ่รกจิดา้นพลงังานทดแทน ซึง่เป็นแนวโน้มทีส่ าคญัและเป็นสว่นหนึ่ง
ของการสรา้งความมัน่คงดา้นพลงังาน เป็นการสรา้งรายไดแ้ละผลก าไรอย่างต่อเนื่องใหก้บัภาพรวมของธุรกจิ เป็นตน้  
Diversification = การกระจายความเสีย่งในธุรกจิ เช่น การมทีัง้รายไดจ้ากการจ าหน่ายสนิคา้ทัง้ในและต่างประเทศ การมี
กลุ่มลกูคา้ทีห่ลากหลาย ตัง้แต่การสง่ออก รา้นคา้ปลกีสมยัใหม่ รา้นคา้สง่ รา้นคา้ปลกีเฟอรน์ิเจอรท์ัว่ประเทศ และยงั
รวมถงึการขยายธุรกจิไปยงัธุรกจิประเภทอื่น ๆ อาท ิ ธุรกจิดา้นพลงังาน เพื่อกระจายความเสีย่งและไม่พึง่พงิธุรกจิ
เฟอรน์ิเจอรเ์พยีงอย่างเดยีว 
Adaptation = การพรอ้มสรา้งกลยุทธแ์หง่การเปลีย่นแปลงและปรบัตวัในธุรกจิอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งโอกาสในการ
ด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปดว้ยความมัน่คงและยัง่ยนื ตัง้แต่เริม่ตน้จากธุรกจิการเป็นผูผ้ลติชิน้สว่นเฟอรน์ิเจอร ์ มาถงึผูผ้ลติ
เฟอรน์ิเจอรไ์มย้างพารา เฟอรน์ิเจอรไ์มป้ารต์เิคลิบอรด์ และผูผ้ลติกระดาษปิดผวิเพื่อลดตน้ทุนในการผลติเฟอรน์ิเจอร ์
เป็นตน้ 
 

ค่านิยมองคก์ร 
ท างานดว้ยใจทีมุ่ง่มัน่ในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined) 

ลดกระบวนการท างานแต่ไดป้ระสทิธภิาพทีม่ากขึน้ (Do More with Less) 
แสวงหาการเตบิโตและเรยีนรูอ้ย่างไมห่ยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning) 

สือ่สารดว้ยใจทีเ่ปิดกวา้ง เทีย่งธรรมและซื่อสตัยต่์อผูอ้ื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with 
Communication) 

 
วตัถปุระสงค ์

“การน าพาองคก์รใหม้กีารพฒันาและเตบิโตอย่างยัง่ยนื” 
 

เป้าหมายระยะยาว 
บรษิัทก าหนดเป้าหมายระยะยาว โดยจะรกัษาอตัราการเจรญิเติบโตของยอดขาย และก าไรจากการ

ด าเนินงานในกลุ่มธุรกจิเฟอร์นิเจอร์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การเป็นองค์กรพฒันาต่อยอดการลงทุนเพื่อลด
ตน้ทุนในธุรกจิการผลติเฟอรน์ิเจอรแ์บบครบวงจร รวมถงึการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกจิดา้นพลงังานทดแทน
คดิเป็นสดัส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธริวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี รวมถงึ
การกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิสูธุ่รกจิประเภทอื่น ๆ ทีม่ศีกัยภาพและโอกาสในการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง” 

ส าหรบัเป้าหมายระยะยาวมากกว่า 3 ปีขึน้ไป บรษิทัตัง้เป้าหมายการเป็นผูน้ าในธุรกจิการเป็นผูผ้ลติ
และจดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรเ์พื่อการสง่ออก และการเป็นผูน้ าในธุรกจิการจดัจ าหน่ายเฟอรน์ิเจอรใ์หก้บัรา้นคา้ส่งรา้นคา้
ปลกีทัว่ประเทศ และภูมภิาคอาเซยีน 
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หลกัปฏิบติัท่ี 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าทีส่รา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการ
อย่างยัง่ยนื  

หลกัปฏบิตัทิี ่1.1 
คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าทีต่้องก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมี

การบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึการก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจน
การจดัสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย การตดิตาม ประเมนิผลและดูแลการรายงานผลการ
ด าเนินงาน  

แนวปฏบิตัทิี ่1.1  
คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลใหอ้งคก์รมกีารบรหิาร

จดัการทีด่ ีรวมถงึการประพฤตตินเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้ าในการก ากบัดแูลกจิการ 
โดยในแต่ละปีจะมกีารพจิารณาและร่วมกนัก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษิทัและบรษิทัย่อยเพื่อ

การด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้หมาะสมกบัช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนี้ยงัไดก้ าหนดกลยุทธ ์นโยบายการด าเนินงาน 
และการจดัสรรทรพัยากรบุคคล ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและทมีงานทีดู่แลรบัผดิชอบในแต่ละส่วนงานใหส้ามารถปฏบิตังิานได้
ตามแผนงานทีว่างไว ้และสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ทัง้นี้จะมฝ่ีายบรหิารระดบัสงูเป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรง มี
การก ากบัดแูลและควบคุมการปฏบิตังิานของทมีงานระดบัปฏบิตักิารอย่างใกลช้ดิเพื่อใหส้ามารถทราบระดบัเป้าหมายที่
บรรลุ และอุปสรรคในการท างานทีเ่กดิขึน้ รวมถงึเพื่อเป็นการตดิตามดูแลใหม้กีารน ากลยุทธข์องบรษิทัไปปฏบิตั ิทัง้นี้
เพื่อใหท้นัต่อการปรบัเปลี่ยนกลยุทธเ์พื่อรองรบัปัญหา และอุปสรรคที่เกดิขึ้นใหท้นัต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวใ้หเ้กดิขึน้ไดจ้รงิ  

นอกจากนี้จะมกีารทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของบรษิัทที่มกีารปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกจิการค้า การลงทุนที่เกดิขึน้ในแต่ละปี โดย
บรษิทัไดค้ านึงถงึจรยิธรรม ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิ  

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั และกฎบตัรของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด ตามที่ได้น าเสนอและผ่านการกลัน่กรองและอนุมตัิจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งกฎบตัรจะก าหนดให้
กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อยจะต้องบรหิารใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั มติที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญัใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด รวมถงึการก าหนดอ านาจอนุมตัดิ าเนินการของคณะกรรมการบรษิทัทีม่อี านาจอนุมตัใินเรื่องต่าง ๆ ของบรษิทั 
และบรษิทัย่อยตามทีก่ าหนด  

ในแต่ละครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทั จะมกีารตดิตาม ประเมนิผล และดูแลใหม้กีารรายงานผล
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นในแต่ละไตรมาส หรือในแต่ละครัง้ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการ
ปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายไว ้ 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้นีโยบายส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพื่อแสดงถงึหลกัการและแนวทาง
ในการด าเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ประกอบดว้ย นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
และดูแลใหม้กีารสื่อสารนโยบายดงักล่าวถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน รวมทัง้มกีารติดตามผลการปฏบิตั ิและ
ทบทวนนโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจ า 

บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการ และการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขอ ง
คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการ
ด าเนินงานของบรษิทั รวมถงึการดแูลเพื่อตดิตาม ประเมนิผล และรายงานผลการด าเนินการ ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทั 
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ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายซึง่สามารถน าประสบการณ์ทีม่มีา
พฒันาและก าหนดแนวทาง นโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นประจ าทุกปี  

โดยในรอบปี 2563 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2563 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้มีติ
พจิารณาทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค ์ และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั ตามรายละเอยีดของนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการประจ าปี 2563 ของ บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี้การตดิตาม ประเมนิผลและดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีาร
รายงานผลการด าเนินงานประจ ารายไตรมาส และประจ าปี โดยการรายงานผลการด าเนินงาน จะพจิารณาจากความ
คบืหน้าและกลยุทธก์ารด าเนินงานทีถู่กน าไปปฏบิตั ิที่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้โดยการรายงานผลการ
ด าเนินงานดงักล่าวทางกรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการบรหิาร จะเป็นผูน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  

 
คณะกรรมการบริษทั 
ปัจจบุนั บรษิทัมคีณะกรรมการบรษิทัจ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์ ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
4. ดร.เอกรนิทร ์ วาสนาสง่ กรรมการอสิระ 
5. นายไพบลูย ์ อรุณประสบสขุ กรรมการอสิระ 
6. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ รองประธานกรรมการ 
7. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ  
8. นายอารกัษ ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
 
ในคณะกรรมการบรษิทั มปีระธานกรรมการของบรษิัท คอื พลเอกเทอดศกัดิ ์มารมย ์เป็นกรรมการอสิระ 

และไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผูจ้ดัการ ซึง่มตี าแหน่งเป็นผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร  
ในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ยกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน คดิเป็นรอ้ย

ละ 62.50 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
ในคณะกรรมการบรษิทั มกีรรมการอสิระรวม 5 ท่าน โดยกรรมการอสิระ 1 ท่าน คอื รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ

เป็นผูม้คีวามรู ้และความเชีย่วชาญในดา้นสาขาวชิาทรพัยากรป่าไม ้สาขาวชิาวนผลติภณัฑ ์และสาขาวชิาวนศาสตร์
ชุมชน ซึง่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิดา้นการผลติเฟอรน์ิเจอรไ์มข้องบรษิทั นอกจากนี้ ยงัมกีรรมการอสิระอกี 1 ท่าน คอื ดร.เอ
กรนิทร ์วาสนาส่ง เป็นผูม้คีวามรู้ และความเชี่ยวชาญด้านวศิวกรรมไฟฟ้าและพลงังาน ซึง่เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิด้านพลงังาน
ทดแทน ทีท่างบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมลงทุนเพื่อขยายการด าเนินธุรกจิ 

ส าหรบักรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ จะมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิารและผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิทั 

 
ค านิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

(ท่ีเป็นไปตามข้อก าหนดขัน้ต า่ของส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรพัย)์ 
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 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท  ทัง้นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของกรรมการ
อสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย   

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่ได้เงนิเดอืนประจ า หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บิดา  
มารดา  คู่สมรส  พี่น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  ของผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่ม ีหรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็น 
หรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทั
ย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท า เป็นปกตเิพื่อประกอบ
กจิการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรพัย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์หรือบริการ หรือการให้หรือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรบัหรือให้กู้ยืม ค ้าประกนั การให้สนิทรพัย์ เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึง
พฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษิทัหรอืคู่สญัญามภีาระหนี้ทีต่้องช าระต่ออกีฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ย
ละ 3 ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี้ 
การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพจิารณา
ภาระหนี้ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคค ล
เดยีวกนั 

 ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

 ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรือ   ทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผู้
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน  

 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
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 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาที่
รบัเงนิเดอืนประจ า หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ 
1. ด าเนินการเรยีกประชุมคณะกรรมการบรษิทั เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผู้

ถอืหุน้ ตลอดจนมบีทบาทในการก าหนดระเบยีบวาระการประชุมร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และมมีาตรการ
ดแูลใหเ้รื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม  

2. มบีทบาทในการควบคุมการประชุมใหด้ าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ตลอดจนสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละท่านแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ  

3. สนับสนุนและส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรษิัทปฏบิตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจ
หน้าที ่ความรบัผดิชอบ รวมถงึสง่เสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

4. ก ากบั ติดตาม และดูแลให้มัน่ใจว่า การปฏบิตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร และตามกฎบตัรทีก่ าหนด
ไว ้

5. มหีน้าที่ก ากบัดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏบิตัิงานเชงิกลยุทธข์องฝ่ายจดัการ รวมทัง้ใหค้ าแนะน า
และสนบัสนุนการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ แต่ไม่มสีว่นร่วมในการบรหิารงานประจ าของบรษิทั 

6. เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั มกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีงทัง้สอง 
ฝ่ายเท่ากนั 

7. ส่งเสรมิให้เกดิการจดัสรรเวลาอย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะอภิปราย
ประเดน็ส าคญัอย่างรอบคอบ และทัว่ถงึ ส่งเสรมิให้กรรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วามเหน็ได้
อย่างเป็นอสิระ 

8. เสรมิสร้างให้เกดิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร และ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
ปฏบิตัิหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นดว้ย

ความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทั 
1. มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้ถอืหุ้นโดยสม ่าเสมอ ด าเนินงานโดยรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มกีารเปิดเผย

ขอ้มลูต่อผูล้งทุนอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ไดม้าตรฐาน 
2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทั  
3. พจิารณาอนุมตัผิงัอ านาจอนุมตั ิ
4. ก ากบั ควบคุม ดูแล ใหฝ่้ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อ

เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการ 
5. พจิารณาอนุมตักิารลงทุนในการขยายธุรกจิ ตลอดจนการเขา้ร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการรายอื่น 
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6. รบัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน ให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบ และ/หรือสอบทานและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

7. แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรหิาร 

ทัง้นี้ ก าหนดให้กรรมการหรอืบุคคลอื่นใดซึ่งมีหรอือาจมีความขดัแย้งในส่วนได้เสยี หรือความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

นอกจากนัน้ในกรณีต่อไปนี้จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

 การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญั 
 การซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
 การท า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาที่เกีย่วขอ้งกับการให้เช่ากจิการของบรษิัททัง้หมดหรอืบางส่วนที่ส าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบั 
 การเพิม่ทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษิทั 

โครงสร้างของคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 ท่าน โดยเป็นกรรมการอสิระ จ านวน 4 
ท่าน / กรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน หนึ่งในกรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการบรษิัท ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคล
เดยีวกบักรรมการผู้จดัการ ทัง้นี้คณะกรรมการจะเป็นผู้ที่มคีวามหลากหลายในความรู้ ความสามารถ อาท ิความรู ้
ความเชีย่วชาญดา้นบญัช ีการเงนิ การปกครอง การผลติ การตลาด ดา้นพลงังาน เป็นตน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปัจจุบนั บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.มนตร ี  โสคตยิานุรกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. พลเอก เทอดศกัดิ ์ มารมย ์  กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ 
โดยม ีนางสาวพมิพร์ าไพ บุญชะนะ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ  :  กรรมการตรวจสอบที่ม ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่า เชื่อถือ

ของงบการเงินคือ รศ .ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  ส าหรับประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินนั ้น 
รศ.ดร.มนตรีฯ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอยู่อีก  2 แห่ง 
รวมถึงที่ เคยด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบในอดีตที่ผ่ านมาอีกหลายแห่ง เช่นกัน  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล  และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้
ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้  โยกยา้ย  เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงาน
อื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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4. พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว  รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี้ยงัรวมถงึการเสนอเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายนอกดว้ย 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุด
ต่อบรษิทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในของบรษิทั 
(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัิหน้าที่ตามกฎบตัร

คณะกรรมการตรวจสอบ (Charter) 
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอา้งองิและแบบประเมนิตนเองเกี่ยวกบัมาตรการต่อต้านการคอรร์ปัชัน่

ของกจิการตามโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ  
8. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 
คณะกรรมการบริหาร  

ปัจจบุนั บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. นายวลัลภ สขุสวสัดิ ์ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร  
3. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. มอี านาจสัง่การ วางแผน ก าหนดนโยบาย และกลยุทธก์ารด าเนินกจิการของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
เศรษฐกจิและสภาวะการแขง่ขนั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตัิ 

2. ควบคุม ดแูลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายหรอืแผนธุรกจิ รวมถงึกลยุทธท์างธุรกจิที่
คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัหิรอืก าหนดไวแ้ลว้ 

3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรอืการระดมทุนของบรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตั ิแลว้แต่กรณี 

4. ก าหนดนโยบาย แผนธุรกจิ และกลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทั ภายใตข้อบเขตวตัถุประสงค์ 
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5. อนุมตักิารใชจ้่ายเงนิลงทุนทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทัแลว้ หรอืเป็นไปตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตอินุมตัใินหลกัการแลว้ 

6. มอี านาจด าเนินการซือ้ ขาย จดัหา รบั เช่า เช่าซือ้ ถอืกรรมสทิธิ ์ครอบครอง ปรบัปรุง ใช ้หรอืจดัการโดย
ประการอื่นซึง่ทรพัยส์นิใด ๆ รวมถงึการลงทุน ตามแผนงานทีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดม้มีตอินุมตัแิลว้ 

7. มอี านาจในการอนุมตัิการซื้อทรพัย์สนิ หรอืการช าระราคาใด ๆ อนัสบืเนื่องมาจากการด าเนินงานของ
บรษิทั ตามสญัญา และ/หรอื ตกลงกบัคู่คา้ โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทั
ก าหนด 

8. ภายในวงเงนิที่คณะกรรมการได้มอบอ านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตักิารซือ้ การจดัจ้าง 
การเช่า การเช่าซือ้ ทรพัยส์นิใด ๆ ตลอดจนมอี านาจลงทุน และด าเนินการช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ทีจ่ าเป็น
ต่อการด าเนินงานของบรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

9. ภายในวงเงนิทีค่ณะกรรมการไดม้อบอ านาจไว ้คณะกรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตักิารกูย้มืเงนิ เบกิเงนิ
เกนิบญัชจีากธนาคาร นิตบิุคคลหรอืสถาบนัการเงนิอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกจิของบรษิัท 
โดยมรีายละเอยีดตามผงัอ านาจอนุมตัทิีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 

10. มอี านาจพจิารณาก าหนดสวสัดกิารพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์และสถานะทางเศรษฐกจิ 
11. ด าเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัในแต่ละคราวไป 
ทัง้นี้ การมอบหมายอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิารดงักล่าวขา้งต้นนัน้ จะไม่

รวมถงึอ านาจ และ/หรอื การมอบอ านาจช่วงในการอนุมตัริายการใดทีต่น หรอืผูร้บัมอบอ านาจช่วง หรอืบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ (ตามทีน่ิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน) มสี่วนไดเ้สยีหรอืผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใด
ขดัแยง้กบับรษิทั ซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอื ทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการดงักล่าว ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผูน้ าในการบรหิารและจดัการบรษิัทภายใต้ขอบเขต
อ านาจหน้าที ่ดงันี้ 

1. บรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

2. ด าเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3. ด าเนินการให้มกีารจดัท าและส่งมอบนโยบายทางธุรกจิของบรษิทั รวมถึงแผนงานและงบประมาณ ต่อ
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อขออนุมตัิ และให้รายงานความคืบหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รบั
อนุมตัต่ิอคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกครัง้ทีม่กีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

4. บงัคบับญัชา ตดิต่อ สัง่การ ด าเนินการ ตลอดจนเขา้ลงนามในนิตกิรรม สญัญา เอกสารค าสัง่ หนังสอืแจง้
หรอืหนงัสอืใด ๆ ทีใ่ชต้ดิต่อกบัหน่วยงานหรอืบุคคลอื่น เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบรษิทัส าเรจ็ลุล่วงอย่าง
มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

5. บงัคบับญัชาพนักงานและลูกจา้ง รวมถงึการบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่าจ้าง 
ลงโทษทางวนิัย ตลอดจนใหอ้อกจากต าแหน่งตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ทีค่ณะกรรมการบรษิัท 
และ/หรอื บรษิทัก าหนด 
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6. มอี านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรอืมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏบิตังิานเฉพาะแทนได ้โดยการมอบ
อ านาจช่วง และ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนังสอืมอบ
อ านาจ และ/หรอื ให้เป็นไปตามระเบยีบ ขอ้ก าหนด หรอืค าสัง่ที่คณะกรรมการบรษิัท และ/หรอื บรษิัท
ก าหนดไว ้

7. เป็นผูน้ าและปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่างตามหลกัจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
ทัง้นี้ การใชอ้ านาจของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถกระท าได ้หากกรรมการผูจ้ดัการมสี่วนได้

เสยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ กบับรษิทัในการใชอ้ านาจดงักล่าว 
 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดเป้าหมายการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จ ัดการ และให้มีการประเมินผลการ

ปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี โดยก าหนดเป้าหมายและหลกัเกณฑใ์นการประเมนิทีเ่ชื่อมโยงกบั
แผนกลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี เพื่อพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและมาตรการจงูใจทีเ่หมาะสม  

 
นอกจากนี้ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลกรรมการผูจ้ดัการ โดยกรรมการบรษิทัทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีกบักรรมการ

ผู้จดัการ เป็นผู้ประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ซึ่งในแต่ละปี 
กรรมการบรษิทัทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีกบักรรมการผูจ้ดัการ จะวดัผลการด าเนินงานของกรรมการผูจ้ดัการในรอบปีทีผ่่านมา 
ในรปูของความกา้วหน้าในการปฏบิตังิานทีส่ามารถบรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคต์ามที่บรษิทัไดก้ าหนดไว ้

 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
ปัจจบุนั บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. รศ.ทรงกลด จารุสมบตั ิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4. นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ด าเนินการตามนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด การประเมนิผลความเสีย่ง แนว
ทางการป้องกนัและตรวจสอบความเสีย่งอย่างมรีะบบในธุรกิจอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์  เพื่อลดโอกาสที่
องคก์รจะเกดิความเสยีหายใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้โดยมุ่งเน้นใหเ้กดิวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้
ในองคก์ร 

2. ใหค้ าแนะน าและใหก้ารสนบัสนุนคณะกรรมการบรษิทั ในการก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง ระดบัความ
เสีย่งทีอ่งคก์รยอมรบัได้ (Risk Appetite) และช่วงความเบีย่งเบนของระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk 
Tolerance) 

3. กลัน่กรองและสอบทานรายงานการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่าความเสีย่งไดร้บัการตอบสนองอย่าง
เพยีงพอ และเหมาะสม อยู่ในระดบัทีอ่งคก์รยอมรบัได ้

4. ด าเนินการอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะจัดให้มีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ และให้รายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัทราบ 
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คณะกรรมการสรรหา  
ปัจจบุนั บรษิทัมคีณะกรรมการสรรหาจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. รศ.ทรงกลด  จารุสมบตั ิ ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์  กรรมการ 
3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์  กรรมการ 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1. คดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม ่ หรอืสรรหากรรมการผูจ้ดัการ โดยใหม้ี

การก าหนดหลกัเกณฑ ์ หรอืวธิกีารสรรหาและคดัเลอืกอย่างมหีลกัเกณฑแ์ละความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตัิ  

2. จดัท าแผนพฒันาการฝึกอบรมทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการและความรูท้ีเ่กีย่วกบัธุรกิจของกจิการ
ใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ศกัยภาพของคณะกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทั 

3. จดัท าแผนการพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู (Succession Plan) เพื่อเตรยีมพรอ้มบุคคลที่
มศีกัยภาพใหส้ามารถสบืทอดต าแหน่งงานในกรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูเกษยีณอายุ 
ลาออก หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้

4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย  
 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
ปัจจบุนั บรษิทัมคีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.มนตร ี โสคตยิานุรกัษ์  ประธานกรรมการ  และกรรมการอสิระ 
2. นายชาล ี สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
3. นายอารกัษ์  สขุสวสัดิ ์ กรรมการ 
ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
1. คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้เสนอนโยบายค่าตอบแทน รูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ทัง้นี้เพื่อใหรู้ปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม โดยด าเนินการ ดงันี้ 
1.1 ทบทวนความเหมาะสมของหลกัเกณฑท์ีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั 
1.2 พจิารณาขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกบับรษิทัเพื่อเปรยีบเทียบ

ถงึความเหมาะสม 
1.3 ก าหนดหลกัเกณฑใ์หม้คีวามเหมาะสมเพื่อใหเ้กดิผลงานตามทีค่าดหวงั ใหม้คีวามเป็นธรรมและเป็น

การตอบแทนบุคคลทีช่ว่ยใหง้านของบรษิทัประสบผลส าเรจ็ 
1.4 ทบทวนรปูแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท โดยพจิารณาจ านวนเงนิและสดัสว่นการจ่าย

ค่าตอบแทนของแต่ละรปูแบบใหม้คีวามเหมาะสม 
1.5 พจิารณาใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามเกณฑท์ีห่น่วยงานทางการก าหนดหรอืขอ้แนะน าที่

เกีย่วขอ้ง 
2. ประเมนิผลกรรมการผูจ้ดัการและน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ  
3. พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
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4. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั มอบหมาย  
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หลกัปฏบิตัทิี ่1.2 
ในการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหน้ าไปสูผ่ลอย่างน้อย คอื สามารถ

แขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยค านึงถงึผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิและ
มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
รวมถงึสามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลง  

แนวปฏบิตัทิี ่1.2  
1. บรษิทัค านึงถงึความสามารถในการแขง่ขนัและการสรา้งผลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว โดยวางรากฐาน

กลยุทธ์การพัฒนาที่ยัง่ยืนผ่านการพฒันาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถงึการตดิตามปัจจยัต่าง ๆ โดยรอบดา้นทีก่่อใหเ้กดิความเปลี่ยนแปลงของธุรกจิ เพื่อให้
สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่จะเป็น
ผู้ติดตาม ตรวจสอบ และให้นโยบายการบรหิารจดัการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
จดัการสามารถน านโยบายไปเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ ลดผลกระทบความ
เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้จากปัจจยัทางดา้นธุรกจิทีม่กีารเปลีย่นแปลงได ้นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิทั
ยงัมนีโยบายทีจ่ะสรา้งความสามารถในการแข่งขนัใหเ้กดิขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่แนวทางเพื่อลดต้นทุน
และค่าใชจ้่ายการผลติเฟอรน์ิเจอร ์การสรา้งแนวทางความรูด้า้นการผลติใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องเพื่อลด
การใชท้รพัยากรในการผลติใหล้ดลงไดอ้ย่างต่อเนื่อง  ซึง่จะเป็นแนวทางทีจ่ะสามารถสรา้งความยัง่ยนื
ของธุรกจิ รวมถงึความสามารถในการแขง่ขนั ซึง่จะช่วยสรา้งผลประกอบการทีด่ใีหแ้ก่บรษิทัในระยะยาว
ดว้ย 

2. บรษิทัค านึงถงึการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธ ิและมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้ี
ส่วนได้เสยี โดยได้ก าหนดนโยบายจริยธรรมในการด าเนินธุรกจิ และนโยบายการพฒันาธุ รกิจอย่าง
ยัง่ยนืออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่บรษิทัเชื่อว่า การประกอบธุรกจิอย่างซื่อตรง มจีรยิธรรม เคารพ
ในสทิธิของผู้อื่น และปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสยีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม จะเป็นรากฐานที่ส าคัญ
ส าหรบัแนวทางการประกอบธุรกจิทีจ่ะสรา้งความยัง่ยนืใหเ้กดิขึน้ 

3. บรษิัทค านึงถึงการด าเนินธุรกจิที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ผ่านแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งก าหนดให้ในกระบวนการผลิตของบริษัท 
จะต้องมีวธิกีารบรหิารจดัการเศษวสัดุที่เหลอืจากกระบวนการผลติ และวธิีการบรหิารจดัการ เพื่อลด
ผลกระทบจากกระบวนการผลติของบรษิทั ไดแ้ก่ เศษไม ้เศษขีเ้ลื่อย ฝุ่ น ละอองส ีเศษส ีเศษวสัดุ กาวที่
ใชใ้นกระบวนการผลติ เป็นตน้ 

4. บริษัทค านึงถึงความสามารถในการปรบัตัวได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากในยุคข้อมูล
ข่าวสารมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง ดงันัน้การตดิตามความเคลื่อนไหวที่เกดิขึน้ทัง้
จากปัจจยัทีส่่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกจิ รวมถงึปัจจยัทีอ่าจจะส่งผลกระทบโดยออ้ม เหล่านี้ลว้นเป็น
ข้อมูลส าคัญที่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อจะ
สามารถก าหนดนโยบายการท างานใหพ้ร้อมรบัมอื และลดผลกระทบต่อความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้ 
ซึง่เหตุการณ์ส าคญัทีเ่กดิขึน้ในช่วงปี 2563 จากผลกระทบของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (COVID-
19) นับเป็นความท้าทายที่ส าคญัทีส่่งผลใหบ้รษิัทต้องพร้อมรบัมอื และหานโยบายการจดัการแก้ไข
ปัญหา เพื่อสรา้งความอยู่รอดใหเ้กดิขึน้ไดภ้ายใตส้ถานการณ์ทีไ่ม่สามารถคาดเดาและไม่อาจควบคุมได้
ในช่วงทีผ่่านมา เป็นตน้ 
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หลกัปฏบิตัทิี ่1.3 
คณะกรรมการมหีน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บรหิารปฏบิตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั 

และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร และดแูลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
แนวปฏบิตัทิี ่1.3  
กรรมการของบรษิทัทุกคนเขา้ใจถงึหน้าทีใ่นฐานะกรรมการบรษิทั ทีจ่ะต้องมคีวามรบัผดิชอบ ระมดัระวงั 

และซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร ดูแลใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เช่น พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั 
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ฉบบัประมวล ขอ้บงัคบับรษิทั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รวมถึง
กฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิการจดัใหม้กีระบวนการอนุมตักิารด าเนินการทีส่ าคญั ในธุรกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการเขา้ลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อกจิการอย่างมนีัยส าคญั รายการทีม่สี่วนไดเ้สยี การเขา้ท า
รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทั การเขา้ท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืการจ่ายเงนิปันผล ใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ฎหมายก าหนด  

ทัง้นี้กรรมการบรษิัททุกท่านพร้อมที่จะแสดงความคดิเหน็ของตนอย่างเป็นอสิระ และปรบัปรุงตัวเองให้
ทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา รวมถงึใหม้คีวามเขา้ใจต่อกฎเกณฑ ์ระเบยีบปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้งทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมยัทีเ่กดิขึน้ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผู้ถอืหุน้ทุกคน นอกจากนี้ 
กรรมการบรษิัททุกท่านยงัอุทศิเวลาเพื่อปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบอย่างเต็มที่และเพยีงพอ โดยถือปฏิบ ัติ
เ ป็นหน้าที่ที่จะต้อง เขา้ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเวน้กรณีทีม่เีหตุผลจ าเป็น  

ในกรณีของกรรมการเข้าใหม่ บริษัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศและให้ความรู้เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจ 
โครงสรา้งการด าเนินธุรกจิ ขอ้มูลสดัส่วนรายได้ ผลการด าเนินงานในอดตีทีผ่่านมา โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัท 
กฎเกณฑ์ ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมถึงหน่วยงานก ากบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง การจดัท ารายงานการมีส่วนได้เสยี 
นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน ฯลฯ ทีถ่อืไดว้่าเป็นขอ้มูลส าคญัและควรต้อง
ทราบของ กรรมการเขา้ใหม่ ทัง้นี้เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในธุรกจิและการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษิทัและ
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่1.4 
คณะกรรมการควรเขา้ใจขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และก าหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าที่และความรบัผิดชอบให้กรรมการผู้จดัการและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้
กรรมการผูจ้ดัการและฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

แนวปฏบิตัทิี ่1.4  
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถงึนโยบายการ

ก ากบัดแูลกจิการ ทีร่ะบุหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทุก
ท่าน และจะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบตัรเป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ยงัได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจน โดยกรรมการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการก าหนด
นโยบายบรษิทั และก ากบัดูแลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ขณะทีฝ่่ายจดัการท าหน้าทีบ่รหิารงานดา้นต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิัทก าหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไม่ไดเ้ป็นบุคคล
เดยีวกนั เพื่อการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีด่า้นการก าหนดนโยบาย และสว่นปฏบิตังิานตามนโยบายอย่างชดัเจน 

อา้งองิรายละเอยีดของขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ  คณะกรรมการ
บรษิทั คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการผูจ้ดัการตามทีป่รากฏรายละเอยีดในหวัขอ้ แนวปฏบิตัทิี ่1.1 
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หลกัปฏิบติัท่ี 2 : ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื   
 

หลกัปฏบิตัทิี ่2.1 
คณะกรรมการควรก าหนดหรอืดแูลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื โดย

เป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้กจิการ ลกูคา้ ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 
แนวปฏบิตัทิี ่2.1  
บริษัทก าหนดวตัถุประสงค์คือ “การน าพาองค์กรให้มีการพฒันาและเติบโตอย่างยัง่ยืน ” และก าหนด

เป้าหมายหลกัซึง่เป็นเป้าหมายทีต่ัง้ไวภ้ายในระยะเวลา 3 ปีว่า “จะรกัษาอตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขาย และก าไร
จากการด าเนินงานในกลุ่มธุรกจิเฟอรน์ิเจอร์ใหเ้ตบิโตอย่างต่อเนื่อง และมุ่งสู่การเป็นองคก์รพฒันาต่อยอดการลงทุน
เพื่อลดต้นทุนในธุรกจิการผลติเฟอรน์ิเจอรแ์บบครบวงจร รวมถงึการตัง้เป้าหมายผลตอบแทนจากธุรกจิดา้นพลงังาน
ทดแทนคดิเป็นสดัส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธริวมของบริษทัและบรษิทัย่อยทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี 
รวมถงึการกระจายความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิสู่ธุรกจิประเภทอื่น  ๆ ที่มศีกัยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง” ซึง่จะเหน็ไดว้่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการเป็นไปเพื่อความยัง่ยนื เน้นการสรา้งคุณค่าใหแ้ก่
กจิการ ซึง่จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ร่วมกนัทัง้ในสว่นของลกูคา้ทีจ่ะไดม้โีอกาสใชผ้ลติภณัฑท์ีม่กีารพฒันารูปแบบสนิคา้ มี
แนวทางการลดตน้ทุน เพื่อใหส้ามารถจ าหน่ายสนิคา้ไดใ้นราคาทีส่มเหตุสมผล ผูม้สี่วนไดเ้สยีมโีอกาสไดร้บัประโยชน์
จากแนวทางการต่อยอดธุรกจิของบรษิัทสู่ต้นน ้า เพื่อลดต้นทุนการผลติสนิค้า ไดแ้ก่ Supplier ผู้จดัจ าหน่ายวตัถุดบิ 
สถาบนัการเงนิทีใ่หก้ารสนบัสนุนทางการเงนิแก่บรษิทั รวมถงึธุรกจิดา้นพลงังานทดแทนทีจ่ะใหป้ระโยชน์และเป็นส่วน
หนึ่งของการสร้างความมัน่คงทางด้านพลงังานให้เกดิขึน้ในสงัคม และชุมชนที่บรษิัทมีโอกาสเขา้ไปลงทุนในพื้นที่
ดงักล่าว  

บรษิทัไดส้ง่เสรมิใหบุ้คลากรทุกระดบัมสีว่นร่วมในการน าเสนอและตดัสนิใจทีจ่ะก าหนดแนวทางการท างาน
ทีช่่วยสง่เสรมิใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร เพื่อก่อใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมองคก์รขึน้ทีทุ่กคนจะต้อง
ตระหนกัถงึการใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการท างาน 

 
หลกัปฏบิตัทิี ่2.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลาง 

และ/หรอืประจ าปีของกจิการสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการโดยมกีารน านวตักรรม
และเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม และปลอดภยั 

แนวปฏบิตัทิี ่2.2  
คณะกรรมการจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์และแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัของกจิการ โดยค านึงถงึปัจจยัแวดลอ้มของกจิการ ณ ขณะนัน้ รวมถงึการคาดการณ์ปัจจยัทีอ่าจจะเกดิ
การเปลีย่นแปลง และความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต โดยในทุกครัง้ทีม่กีารจดัประชุมคณะกรรมการบรษิทั จะมี
การสอบถามถงึความก้าวหน้าในการปฏบิตังิานจากกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารที่เกีย่วขอ้ง  เพื่อเป็นการทบทวน
วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้มัน่ใจว่ากลยุทธ์ และแผนการท างานทีว่างไวไ้ดค้ านึงถึงผลกระทบใน
ระยะเวลาทีอ่าจจะเกดิขึน้ และพอจะคาดการณ์ได ้นอกจากนี้ยงัรวมถงึการดแูลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยั
และความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสาย ซึง่ผูม้สี่วนไดเ้สยีในทีน่ี้ครอบคลุมถงึ 
พนักงานบรษิทั ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้ม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก ากบัดูแล เป็น
ตน้ นอกจากนี้คณะกรรมการยงัตระหนักถงึความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิกฎหมาย  



นโยบายก ากบัดแูลกจิการปี 2563 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

17 
 

การทุจรติ หรอืขาดจรยิธรรม เป็นประเดน็หลกัทีจ่ะมกีารทกัทว้งถงึความเสีย่งของเป้าหมายเมื่อมกีารพจิารณา
ประกอบกบัปัจจยัแวดลอ้มต่าง ๆ ทีอ่าจจะเอือ้ใหเ้กดิความเสีย่งดงักล่าวดว้ย 

โดยคณะกรรมการจะก ากบัดแูลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยุทธแ์ละแผนงานใหท้ัว่
ทัง้องค์กร เพื่อทุกหน่วยงานที่เกีย่วข้องจะไดร้บัทราบขอ้มูลและสามารถวางแผนวธิกีารการปฏบิตังิานทีส่อดรบัและ
เป็นไปตามความตอ้งการขององคก์รได ้

ทัง้นี้ในการสร้างช่องทางการมสี่วนร่วมหรอืช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มสี่วนไดเ้สยีกบักจิการ บรษิัทได้
จดัท าขอ้มูลเพื่อประชาสมัพนัธ์การติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ หรอืช่องทาง Contact us ผ่านทางเว็บไซต ์
www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็นเวบ็ไซต์หลกัของบรษิัทเพื่อใหก้จิการสามารถเขา้ถงึและได้รบัขอ้มูลประเดน็หรอืความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสยีแต่ละกลุ่มได้ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์จะได้รบัการติดต่อผ่านช่องทาง
โทรศพัท์สายตรงเขา้มาทีห่น่วยงานเป็นช่องทางที่ปัจจุบนัได้รบัการติดต่อมากที่สุด บางส่วนท าให้สามารถรบัทราบ
ประเด็นและความคาดหวังส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้เสยี ซึ่งในบางประเด็นที่ได้รบัทราบสามารถน าเสนอต่อระดับ
ผูบ้รหิารเพื่อน าไปวเิคราะหแ์ละต่อยอดการสรา้งคุณค่าร่วมกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีมาด าเนินการใหเ้กดิผลได ้ รวมถงึการส่ง
ขอ้มูลสอบถามหรอืขอ้รอ้งเรยีนผ่านทางเวบ็ไซต์ ซึง่จะส่งตรงมาทีอ่เีมลข์องผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย เพื่อรบัทราบขอ้มูลที่
สอบถามเขา้มารวมถึงขอ้ร้องเรยีนต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ ทัง้นี้บรษิทัมนีโยบายที่จะก ากบัดูแลเพื่อเปิดโอกาสช่องทางการ
สือ่สารระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีกบักจิการใหม้ากขึน้  

คณะกรรมการตระหนักถงึการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ใหเ้กดิความเหมาะสม และปลอดภยั เพื่อ
สง่เสรมิใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกจิการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกจิทัง้ในสว่นของธรุกจิ
หลกั และธุรกจิทีอ่ยู่ระหว่างการเขา้ลงทุน โดยในสว่นของธุรกจิเฟอร์นิเจอร ์ซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบรษิทันัน้ ไดห้าแนว
ทางการเพิม่ประสทิธภิาพและลดตน้ทุนในการผลติอย่างต่อเนื่อง โดยการน าเทคโนโลยเีครื่องจกัรทีม่คีวามทนัสมยัเขา้
มาใชใ้นกระบวนการผลติโดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อลดจ านวนแรงงานในสายการผลติ ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถงึเพื่อ
ป้องกนัปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต และเพื่อดแูลการผลติใหส้อดคลอ้งกบั
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาด ส าหรบัในส่วนของธุรกจิพลงังานทดแทน  ที่
บรษิัทได้เขา้ลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการเลอืกใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มคีวามทนัสมยั และสามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่ต่ีอการลงทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้าไดใ้นระยะยาวสอดคลอ้งกบั
อายุของสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าทีไ่ดร้บัในแต่ละโครงการ  

 
หลกัปฏิบติัท่ี 3 : เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล   
 

หลกัปฏบิตัทิี ่3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด 

องคป์ระกอบ สดัสว่นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ อย่างเหมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัทีก่ าหนดไว ้ 

แนวปฏบิตัทิี ่3.1  
บรษิทัก าหนดนโยบายองคป์ระกอบและโครงสรา้งของคณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั เพศ อายุ และต้องมี
กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นกรรมการบรหิารอย่างน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนิน
กจิการอยู่ โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบนัมขีนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคคลที่มคีวามรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ทีเ่พยีงพอ ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกนิ 12 คน 

http://www.ecf-furniture.com/
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นอกจากนี้ในสว่นของคณะกรรมการยงัประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีส่ามารถใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการท างานของฝ่าย
จดัการไดอ้ย่างอสิระในจ านวนทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ไดก้ าหนดไว้ ซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระไม่ต ่ากว่า 1 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน 

ปัจจุบนับรษิทัมจี านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด 8 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการอสิระจ านวน 5 ท่าน และมี
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและ/หรอืผูถ้อืหุน้รวม 3 ท่าน  

ในสว่นของกรรมการอสิระของบรษิทั มจี านวนและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้กรรมการอสิระสามารถท างานร่วมกบัคณะกรรมการ
ทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ  

ทัง้นี้บริษัทได้เปิดเผยนโยบายในการก าหนดองค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความ
หลากหลาย และขอ้มูลกรรมการ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่งกรรมการ การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น และส่วนไดเ้สยี ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไวใ้นรายงานประจ าปี หนงัสอืเชญิประชุมเพื่อประกอบการพจิารณาตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
หลกัปฏบิตัทิี ่3.2 
คณะกรรมการควรเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ัน่ใจว่า องคป์ระกอบและการ

ด าเนินงานของคณะกรรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ   
แนวปฏบิตัทิี ่3.2 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรษิทัคอื พลเอก เทอดศกัดิ ์มารมย ์ซึง่เป็นกรรมการอสิระ เป็นบุคคลทีม่คีวาม

เหมาะสมต่อต าแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็นบุคคลเดยีวกบักรรมการผูจ้ดัการซึง่ดูแลรบัผดิชอบในส่วนการน า
นโยบายไปปฏบิตัใิช ้ซึง่บรษิทัเชื่อมัน่ว่า องคป์ระกอบและการด าเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลยพนิิจใน
การตดัสนิใจอย่างเป็นอสิระ อา้งองิรายละเอยีดของขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของประธานกรรมการ  
ตามทีป่รากฏรายละเอยีดในหวัขอ้ แนวปฏบิตัทิี ่1.1 ในฐานะทีป่ระธานกรรมการมบีทบาทเป็นผูน้ าของคณะกรรมการ 

ส าหรบัหลกัการทีค่วรปฏบิตัวิ่า ในคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารทีส่ามารถให้
ความเหน็เกีย่วกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอสิระนัน้ เน่ืองจากโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัในปัจจุบนัที่
มจี านวนทัง้หมด 8 ท่าน จะประกอบดว้ย กรรมการอสิระทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 
และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ านวน 3 ท่าน ซึง่จากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัดงักล่าว เท่ากบับรษิทัมจี านวนกรรมการ
อสิระทีม่ากกว่ากรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

คณะกรรมการก าหนดนโยบายใหก้รรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องไดไ้ม่เกนิ 9 ปี 
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้แรกตามโครงสร้างของ
คณะกรรมการบรษิทั แต่อย่างไรกต็ามอาจไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปตามวาระทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตั ิแต่จะไม่เป็น
การต่อวาระโดยอตัโนมตั ิกล่าวคอื คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาจากผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ ประโยชน์ที่มต่ีอบรษิัท ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  รวมถึงการปกป้องดูแลรกัษา
ผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั 

ในกรณีก่อนทีค่ณะกรรมการจะพจิารณาเรื่องส าคญั คณะกรรมการอาจจะพจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุด
ย่อย เพื่อพจิารณากลัน่กรองขอ้มลูในประเดน็เฉพาะเรื่อง และเสนอแนวทางพจิารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เหน็ชอบต่อไป อาท ิ ในส่วนของนโยบายส าคญัทีจ่ะก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งเฉพาะเรื่อง  จะผ่าน
การพจิารณากลัน่กรองรายละเอยีดโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เป็นตน้ 
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คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 
จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไวใ้นรายงานประจ าปี   

นอกจากนี้ในการพจิารณาอนุมตัิ รบัรองหรอืใหค้วามเหน็ต่อวาระการประชุม คณะกรรมการไดก้ าหนด
นโยบายเกี่ยวกบัจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมี
กรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 
หลกัปฏบิตัทิี ่3.3 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้

ไดค้ณะกรรมการทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ าหนดไว ้  
แนวปฏบิตัทิี ่3.3 
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็นผูม้หีน้าทีค่ดัเลอืกกรรมการบรษิทั ซึ่งจะปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์น

การคดัเลอืกกรรมการใหม่ โดยก่อนการน าเสนอรายชื่อต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการสรรหาจะเป็น
ผูใ้หค้วามเหน็ โดยตามรายชื่อทีน่ าเสนอจะต้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วน ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่เกีย่วขอ้งก าหนดไว ้รวมทัง้ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ ความสามารถ ทุ่มเท 
และมีทกัษะ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานในธุรกจิหลกั รวมถึงธุรกจิอื่น ๆ ที่บรษิัทได้เข้าไปลงทุนเป็นอย่างด ี
นอกจากนี้ในการสรรหากรรมการ จะตอ้งด าเนินไปอย่างสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัดว้ย เช่นที่
ผ่านมา บริษัทได้มีการเข้าลงทุนในธุรกิจด้านพลงังานเพิ่มขึ้น ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาคัดเลือก
กรรมการเขา้ใหม่ ทีม่คีุณสมบตัแิละประสบการณ์ และเป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความเชีย่วชาญดา้นพลงังาน เขา้มา เพื่อเสรมิ
ศกัยภาพใหก้บัภาพรวมของคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนี้จากความจ าเป็นในการจดัหาแหล่งเงนิทุนเพื่อน ามาใชต่้อ
ยอดการลงทุนในธุรกจิดา้นพลงังาน รวมถงึธุรกจิอื่น ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต ทางคณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณา
สรรหากรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ในแวดวงธุรกจิดา้นการเงนิ การลงทุน เขา้มา
เสรมิความแขง็แกร่งในโครงสรา้งของคณะกรรมการบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมาดว้ย  

บรษิทัมนีโยบายในการก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้เครื่องมอื  ตารางการพจิารณา
องคป์ระกอบความรู ้ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) เพื่อจะน ามาประกอบการพจิารณาเรื่อง
การวเิคราะหท์กัษะทีจ่ าเป็นเพื่อน ามาใชใ้นการสรรหากรรมการบรษิทั ซึง่จะแบ่งหวัขอ้หลกัทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา
ออกเป็น 3 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัอุตสาหกรรม และประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
ทกัษะ และประสบการณ์ ความรูใ้นดา้นต่าง ๆ อาท ิ ดา้นบญัช ี การเงนิ กฎหมาย ฯลฯ รวมถงึความสามารถดา้น
พฤตกิรรม อาท ิการท างานเป็นทมี การประสานงาน ความกลา้ไดก้ลา้เสยี ฯลฯ ซึง่หากพจิารณาจากตารางดงักล่าว
แลว้ องคป์ระกอบของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อน ามาพจิารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแลว้มคีวามครอบคลุมใน
ทุก ๆ หวัขอ้ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผูพ้จิารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมคีวามเหมาะสม และ
ครอบคลุมความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และทกัษะ ครบถ้วนเพยีงพอ อนัจะก่อใหเ้กดิประโยชน์ และ
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานในสว่นของคณะกรรมการบรษิทัแลว้ 

โดยบรษิทัจะเปิดเผยขอ้มูลกรรมการ ไดแ้ก่ อายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ และการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ไวใ้นรายงานประจ าปี และ
บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
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ทัง้นี้ก่อนการพจิารณาคดัเลอืกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปีบรษิทัจะมปีระกาศเชญิชวนใหผู้ถ้อืหุน้ที่
ประสงคจ์ะเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็สมควรไดร้บัการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัสามารถเสนอรายชื่อได ้โดยน า
ประกาศขึน้แสดงในเวบ็ไซต์ของบรษิทั โดยในกระบวนการแต่งตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อ
และความเหน็ต่อคณะกรรมการ ก่อนทีจ่ะน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยบรษิทัไดเ้ปิดเผย
ขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจอย่างเพยีงพอตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด และนโยบาย
การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยบรษิทัไดร้บัคะแนนการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 ปี 
2562 และปี 2563 ดว้ยคะแนนการประเมนิเตม็ 100 คะแนน 98 คะแนน (สาเหตุเกดิจากกรรมการบรษิทัฯ บางท่านตดิ
ภารกจิกะทนัหนัในวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ท าให้จ านวนกรรมการที่เขา้ร่วมประชุมไม่ครบตามเกณฑ์ ) และ 100 
คะแนน  ตามล าดบั ซึง่เป็นการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย  

ทัง้นี้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา จะต้อง
ประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องเป็นกรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
สรรหาเป็นกรรมการอสิระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบรษิัทก่อนทีจ่ะมกีารสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มกีารเสนอชื่อกรรมการรายเดมิ จะมกีาร
พจิารณาถงึการอุทศิตนเพื่อประโยชน์ของบรษิทัตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมา ตลอดจนถงึผลการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการ
รายดงักล่าวประกอบดว้ย ดงันัน้บรษิทัจงึเชื่อมัน่ว่าการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการทีโ่ปร่งใสและชดัเจน
เพยีงพอ 

 
หลกัปฏบิตัทิี ่3.4 
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการควรพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัรา

ค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รใหด้ าเนินงานไดต้ามเป้าหมาย
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว   

แนวปฏบิตัทิี ่3.4 
บรษิทัไดจ้ดัใหม้คีณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ส าหรบัหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะน าเสนอค่าตอบแทนโดยพจิารณาจากขอ้มลูผลประกอบการของบรษิทัในรอบปีที่
ผ่านมา การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ การพจิารณาจ านวนบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ทีเ่พิม่ขึน้ตาม
โครงสรา้งการด าเนินธุรกจิ ผลประโยชน์ทีบ่รษิทัไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ โดยจะน าขอ้มลูค่าตอบแทนที่
ก าหนดในเบื้องต้นไปเปรยีบเทยีบอ้างองิกบัขอ้มูลสรุปผลส ารวจขอ้มูลกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทจดทะเบยีน
ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการ แยกตามหมวดธุรกจิ-ตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) แยกตามขนาดรายไดข้องบรษิทั 
และแยกตามขนาดก าไร (ขาดทุน) สุทธขิองบรษิทั ซึง่จดัท าขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นประจ าทุกปี 
ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบทีเ่พิม่ขึน้ และจูง
ใจใหค้ณะกรรมการน าพาองคก์รบรรลุไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้ 

ทัง้นี้องคป์ระกอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทน จะต้องประกอบดว้ยกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านน ต้องเป็นกรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอสิระ 

โดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอยีดโครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้
รูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิ และไม่ใช่ตวัเงนิต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพจิารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ี
ความเหมาะสม ก่อนทีจ่ะน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูพ้จิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  
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บรษิัทได้เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ทัง้รูปแบบและจ านวนของ
ค่าตอบแทน ทัง้ในสว่นทีไ่ดร้บัจากบรษิทัและบรษิทัย่อย (ถา้ม)ี ไวใ้นรายงานประจ าปี 

ส าหรบันโยบายและรปูแบบของค่าตอบแทนทีใ่หก้บัผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะ
เป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนของผูบ้รหิาร โดยมนีโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานของบรษิทั ทัง้
ในระยะสัน้และระยะยาว ผลการปฏิบตัิงานรายบุคคล โดยพจิารณาจากตัวชี้วดัผลการปฏิบตัิงานทัง้ที่เป็นตวัชี้วดั
ทางดา้นการเงนิ อตัราการเตบิโตของธุรกจิ รายได ้ก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน ตวัชีว้ดัดา้นการพฒันากระบวนการ
ท างาน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาบุคลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของต าแหน่งงานตลอดจน
ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทั  
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หลกัปฏบิตัทิี ่3.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหก้รรมการทุกทา่นมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลาอย่าง

เพยีงพอ    
แนวปฏบิตัทิี ่3.5 
คณะกรรมการตระหนักถึงความส าคญัของการสร้างกลไกสนับสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าที่ของ

ตนเอง โดยในกรณีของกรรมการใหม่ทีเ่ขา้รบัต าแหน่งในบรษิทัเป็นครัง้แรกจะจดัใหม้กีารปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการ
น าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบับรษิทั ไดแ้ก่ ความรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งคณะกรรมการในปัจจุบนั โครงสรา้งผูถ้อืหุน้ โครงสรา้ง
องคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกจิ ขอ้มลูผลการด าเนินงานในช่วงทีผ่่านมา เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องการด าเนิน
ธุรกจิที่ระบุไว้ในแผนงาน กฎเกณฑ์ ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมถึงหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กี่ยวขอ้ง การจดัท า
รายงานการมสี่วนไดเ้สยี นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน ฯลฯ  ต่อกรรมการ
บริษัทที่เขา้ใหม่ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดที่ส าคญัของบริษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเขา้อบรมในหลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) ทีจ่ดัโดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตามทีส่ านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนดใหก้รรมการของบรษิทัจดทะเบยีนตอ้งผ่านการอบรม 

ในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการของบรษิทั บรษิทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการด ารงต าแหน่งในบรษิทั
อื่นของกรรมการโดยพจิารณาถงึประสทิธภิาพการท างานของกรรมการทีด่ ารงต าแหน่งหลายบรษิทั  เพื่อใหม้ัน่ใจว่า 
กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่หก้บับรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ  ทัง้นี้การเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บรษิทัจดทะเบยีนของกรรมการบรษิทัไม่ควรเกนิ 5 บรษิทัจดทะเบยีน อย่างไรกต็ามบรษิทัจะพจิารณาจากประโยชน์ที่
ไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าที ่การใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีอง
บรษิทัเป็นส าคญั  

บรษิทัมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัอื่น ขอ้มูลจ านวนครัง้ในการเขา้
ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทัทีไ่ดจ้ดัใหม้ขีึน้ทัง้หมดในรอบปี ไวใ้นรายงานประจ าปี โดยก าหนดว่า กรรมการแต่
ละคนควรเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุมทัง้หมด ทัง้นี้ปัจจุบนับรษิัทยงัไม่พบกรณีที่
กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิัท เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืเป็นผู้มสี่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอื
โดยออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้กบับรษิทัแต่อย่างใด  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่3.6 
คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในการก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิัท

ย่อยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่างมนีัยส าคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิทัย่อยและ
กจิการอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย  

แนวปฏบิตัทิี ่3.6 
คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเป็น  2 ส่วนหลกั 

โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. นโยบายการก ากบัดแูลดา้นการบรหิาร 

 การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิัทร่วม บรษิัทจะส่งบุคคลทีไ่ดร้บั
มตเิหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเขา้เป็นกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท
ย่อยและบรษิทัร่วมอย่างน้อยตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิัท
ร่วมนัน้ โดยก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารทีเ่สนอชื่อน้ีมคีุณสมบตั ิบทบาท หน้าทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบ เป็นไปตามกฎหมายและหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้
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 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รบัแต่งตัง้ตามมติเหน็ชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบหลกัตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยหรอื
บรษิทัร่วมนัน้จะก าหนด อย่างไรกต็ามกรรมการและผูบ้รหิารทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จะต้องมี
หน้าทีด่แูล รกัษาผลประโยชน์ใหก้บับรษิทั และดแูลใหเ้ป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของบรษิทัแม่ 

 กรรมการของบรษิัทต้องด าเนินการให้บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม มรีะบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมและรดักุมเพยีงพอ เพื่อป้องกนัการทุจรติทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
รวมทัง้ควบคุมให้บริษัทย่อย บริษัทร่วม มีระบบงานที่ชดัเจนเพื่อแสดงได้ว่า มรีะบบ
เพยีงพอในการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการที่ส าคญั ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไดอ้ย่าง
ต่อเนื่องและน่าเชื่อถือ รวมทัง้มีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถ
ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตาม ดูแลผลการด าเนินงาน และฐานะการเงิน การท า
รายการระหว่างบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมกบักรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทัย่อย บรษิัท
ร่วม และการท ารายการทีม่นีัยส าคญัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ต้องจดัใหม้กีาร
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยอาจแต่งตัง้ทมีผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บรษิทั หรอืว่าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากภายนอกกไ็ด ้และดูแลใหม้กีารรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม เป็น
ประจ าดว้ย 

 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยจะต้องเปิดเผย และน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของตน
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแจ้งทราบต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อให้ทราบถึง
ความสมัพนัธ ์และการท าธุรกรรมกบับรษิทัในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และจะต้องหลีกเลี่ยงการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย โดยคณะกรรมการของบรษิทัย่อยมหีน้าทีแ่จง้เรื่อง
ดงักล่าวให้คณะกรรมการของบรษิทัทราบภายในก าหนดเวลาที่บรษิทัก าหนดเพื่อเป็น
ขอ้มูลประกอบการพจิารณาตดัสนิใจหรอือนุมตัิด าเนินการใด ๆ ซึ่งการพจิารณานัน้จะ
ค านึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นส าคญั รวมถึงการปฏิบตัิให้
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบงัคับตามที่หน่วยงานก ากับดูแลที่
เกีย่วขอ้งก าหนดไว ้ทัง้นี้กรรมการของบรษิทัย่อยตอ้งไม่มสีว่นร่วมอนุมตัใินเรื่องทีต่นเอง
มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางออ้มดว้ย  

 การท าธุรกรรมระหว่างบรษิทัย่อย กบักรรมการ ผูบ้รหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ จะต้องน าหลกัเกณฑ์ของการท ารายการที่เกี่ยวโยง ตามที่หน่วยงาน
ก ากบัดแูลไดก้ าหนดไวเ้ขา้มาพจิารณาดว้ย 

 กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะกระท าธุรกรรม
กบับรษิัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดงักล่าวได้ผ่านการพจิารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการ
ของบรษิทั ซึง่จะต้องไม่รวมถงึกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
ตามแต่ขนาดรายการทีค่ านวณได ้(แลว้แต่กรณี) โดยน าหลกัเกณฑก์ารค านวณรายการ
ตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตามประกาศหลกัเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกนั และ/
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หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนัน้มาบังคบัใช้ เว้นแต่เป็นการท า
ธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญา
ทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการที่
ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามเกี่ยวขอ้ง แลว้แต่กรณี และ
เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการของบริษัท หรือเป็นไปตาม
หลกัการทีค่ณะกรรมการของบรษิทัไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้  

 หา้มมใิหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผู้รบัมอบหมายของบรษิัทย่อย และ
บรษิทัร่วม รวมถงึคู่สมรส หรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันท์สาม ีภรรยา และบุตรทีย่งัไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใช้ขอ้มูลภายในของบรษิัท และของบรษิัทย่อย หรอืบรษิัท
ร่วม ทัง้ทีไ่ด้มาจากการกระท าตามหน้าทีห่รอืในทางอื่นใด ทีม่หีรอือาจมผีลกระทบเป็น
นัยส าคัญต่อบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือราคาหลกัทรพัย์ของบริษัท เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง และผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทน
หรอืไม่  

 คณะกรรมการบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมจะตอ้งดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการอื่น
ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การเพิม่ทุน ลดทุน การเลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ เพื่อแจง้ทราบต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั  

2. นโยบายการควบคุมดา้นการเงนิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
 บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมหีน้าทีน่ าสง่ผลการด าเนินงานรายเดอืน งบการเงนิ ฉบบัสอบ

ทาน และฉบบัตรวจสอบ โดยผู้สอบบญัชีรายไตรมาส และรายปี ตามล าดบั ตลอดจน
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจดัท างบการเงินดงักล่าวของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้กับ
บรษิัท พร้อมยินยอมให้บรษิัทใช้ขอ้มูลดงักล่าวเพื่อประกอบการจดัท างบการเงนิรวม 
หรอืรบัรูต้ามวธิสีว่นไดเ้สยีแลว้แต่กรณี 

 บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมมหีน้าที่จดัท างบประมาณการใช้จ่าย การลงทุน และผลการ
ด าเนินงาน และสรุปเปรยีบเทยีบระหว่างตวัเลขทีค่าดการณ์ไวข้องงบประมาณการใชจ้่าย 
การลงทุน และผลการด าเนินงาน กบัตวัเลขทีเ่กดิขึน้จรงิต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
บรษิัทย่อยและบรษิัทร่วมเพื่อรบัทราบ รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
แผนงานทีว่างไว ้เพื่อรายงานต่อบรษิทั 

 บริษัทย่อยและบรษิัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยส าคญัต่อ
บริษัท เมื่อตรวจพบ หรือได้รบัการร้องขอจากบริษัทให้ด าเนินการตรวจสอบ เพื่อหา
สาเหตุและรายงาน   

3. นโยบายการจดัท าสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ Agreement) หรอืรปูแบบของสญัญาอื่น
ทีม่สีาระส าคญัใกลเ้คยีงกนั คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้กีารจดัท าสญัญาดงักล่าว ในกรณีทีม่ี
การเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนียัส าคญั โดยมสีดัสว่นการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่รอ้ย
ละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 เพื่อระบุขอ้ตกลงใหเ้กดิความชดัเจนเกีย่วกบัอ านาจในการบรหิาร
จดัการและการมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญั การตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถ
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัท างบการเงนิของบรษิทัไดต้ามมาตรฐานและทนัตามก าหนดเวลา 

 
หลกัปฏบิตัทิี ่3.7 



นโยบายก ากบัดแูลกจิการปี 2563 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

25 
 

คณะกรรมการควรจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจ าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมนิควรถูกน าไปใชส้ าหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไปดว้ย  

แนวปฏบิตัทิี ่3.7 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดแนวปฏบิตัใินการประเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี โดยคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้ณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงาน
และปัญหา เพื่อสามารถน าไปปรบัปรุงแกไ้ข โดยการประเมนิผลการปฏบิตัิงานจะเป็นการประเมนิทัง้แบบคณะและ
รายบุคคล โดยจะเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนและผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี โดยหวัขอ้หลกัที่
น ามาใชใ้นการประเมนิ ไดแ้ก่ การประเมนิโครงสร้างและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ 
บทบาท หน้าที ่ และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ รวมถงึการประเมนิดา้นอื่น ๆ อาท ิ ความสมัพนัธร์ะหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร เป็นตน้ 

 
หลกัปฏบิตัทิี ่3.8 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท 

หน้าที ่ลกัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทุกคน
ไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้ าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ  
 
แนวปฏบิตัทิี ่3.8 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายส่งเสรมิใหก้รรมการพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่อง  โดยในแต่ละปีจะสนับสนุน
กรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน ใหเ้ขา้อบรมหลกัสตูรหรอืเขา้ร่วมกจิกรรมสมัมนาทีเ่ป็นการเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิาน
อย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

บรษิทัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมฝึกอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ ทีจ่ดั
โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) และในกรณีที่เป็นกรรมการเขา้ใหม่ บรษิทัจะสนับสนุนใหผ้่าน
การอบรมและไดร้บัประกาศนียบตัรโดยเรว็ทีส่ดุนบัจากวนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  

เมื่อมกีรรมการเขา้ใหม่ บรษิทัจะมอบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการ และ/หรอืเลขานุการบรษิทัเป็นผูด้ าเนินการ
ปฐมนิเทศผ่านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุ รกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชุดย่อย โครงสร้างองค์กร ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน วสิยัทศัน์ นโยบาย และเป้าหมายการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัในปัจจุบนั กฎเกณฑ ์ระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมถงึหน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง การ
จดัท ารายงานการมสี่วนไดเ้สยี นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกจิการ นโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ฯลฯ เพื่อเป็น
ขอ้มลูส าหรบักรรมการเขา้ใหม่  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่3.9 
คณะกรรมการควรดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลที่จ าเป็น และมเีลขานุการบรษิัททีม่คีวามรู้และประสบการณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ   

แนวปฏบิตัทิี ่3.9 
คณะกรรมการได้จดัให้มกีารวางแผนตารางการจดัประชุมประจ าปีเป็นการล่วงหน้า รวมถึงการแจ้งเพื่อ

ทราบส าหรบัวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าเช่นกนั ทัง้นี้เพื่อให้กรรมการสามารถจดัเวลาเขา้ร่วม
ประชุมได ้รวมถงึการเตรยีมขอ้มลูเพื่อประกอบการพจิารณาหรอืซกัถามในแต่ละวาระการประชุมไดเ้ป็นการล่วงหน้า  
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โดยในรอบปี 2563 บรษิทัไดก้ าหนดตารางการจดัประชุมคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า 
ซึ่งตารางที่ก าหนดไว้นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยก าหนดเฉพาะการจดัประชุมเพื่อรบัรองงบการเงินตามรอบ
ระยะเวลาบญัช ีดงันี้ 

 
ครัง้ท่ี การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การประชมุคณะกรรมการบริษทั  

1 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2563 

2 วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 วนัที ่14 พฤษภาคม 2563 

3 วนัที ่13 สงิหาคม 2563 วนัที ่13 สงิหาคม 2563 

4 วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 

 
โดยจ านวนครัง้ของการจดัประชุมจะต้องไม่ต ่ากว่าปีละ 4 ครัง้ ซึง่ปีทีผ่่านมาจ านวนครัง้ของการจดัประชุม

ต่อปีเท่ากับ 13 ครัง้ ส าหรับปี 2563 เนื่องจากเป็นไปตามภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและนโยบายการเตบิโตของธรุกจิ โดยในการจดัประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบรษิทัจะเปิด
โอกาสใหก้รรมการรวมทัง้ฝ่ายจดัการในทีป่ระชุมมโีอกาสทีจ่ะเสนอหรอืใหค้วามเหน็ในเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิัท
เพื่อน าเสนอในทีป่ระชุม นอกจากนี้ยงัสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกเพื่อเชญิผูบ้รหิารระดบัสงู
เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็นผูน้ าเสนอขอ้มลู รายละเอยีดในสว่นของการปฏบิตังิาน และเพื่อเปิดโอกาสใหรู้จ้กั
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่ะสามารถพฒันาต่อยอดการเป็นผูส้บืทอดต าแหน่งไดใ้นอนาคต  

คณะกรรมการมนีโยบายที่จะให้มกีารจดัประชุมส าหรบักรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารเพื่อจะได้มโีอกาสที่จะ
ประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายถงึปัญหาต่าง ๆ โดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุม และเสนอแนะ
ใหแ้จ้งใหก้รรมการผู้จดัการทราบถงึผลการประชุมด้วย ซึ่งในรอบปี 2563 ทางบรษิัทไดจ้ดัการประชุมดงักล่าว เป็น
จ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2563 ทีผ่่านมา  

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะสามารถปฏบิตัหิน้าที่
ในการสนับสนุนคณะกรรมการ ไดแ้ก่ สนับสนุนคณะกรรมการให้สามารถปฏบิตัิงานได้ตามกฎหมาย (Compliance 
Roles) การตดิตาม วดัผล และการก ากบัดูแล (Monitoring and Supervising) สนับสนุนคณะกรรมการในการสรา้งผล
ประกอบการ (Performance Roles) การก าหนดนโยบาย (Policy Making) รวมถงึการสนับสนุนคณะกรรมการในการ
ท างานผ่านผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร (MD/CEO) (Approve and work with and through the MD/CEO) โดยบรษิทัจะ
เปิดเผยคุณสมบตัิและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจ าปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดย
คณะกรรมการใหก้ารสนบัสนุนการเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิ
หน้าทีแ่ก่เลขานุการบรษิทั อาท ิหลกัสตูร Company Secretary Program ทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) เป็นตน้ 

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายในการส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการบรษิัทตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย โดยในการเรยีกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมายสง่หนงัสอื
นดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรบีด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์
ของบรษิทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธิอีื่นและก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้ 
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หลกัปฏิบติัท่ี 4 : สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร   
 

หลกัปฏบิตัทิี ่4.1 
คณะกรรมการควรด าเนินการใหม้ัน่ใจวา่ มกีารสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูใหม้ี

ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ าเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย   
แนวปฏบิตัทิี ่4.1  
คณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาเป็นผูร้บัผดิชอบในการพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ โดยคุณสมบตัิของกรรมการผู้จ ัดการที่
ตอ้งการสรรหาจะพจิารณาจากความรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทั ประสบการณ์ดา้นการ
บริหารงาน ความทุ่มเทในการท างาน คุณลักษณะ ภาพลกัษณ์และวิสยัทศัน์ด้านการบริหารงานที่จ าเป็นต่อการ
ขบัเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย การมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบับุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริยธรรมที่ด ี
นอกจากนี้จะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัดูแลและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งเป็นส่วน
หนึ่งทีส่ าคญัในการพจิารณาของหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาดว้ย  

คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้กรรมการผู้จดัการดูแลให้มีผู้บริหารระดบัสูงที่เหมาะสม โดยอย่างน้อย
คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการสรรหาจะร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการในการพจิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการสรร
หาและแต่งตัง้บุคคลเพื่อใช้ประกอบการให้ความเหน็ชอบต่อบุคคลทีก่รรมการผู้จดัการเสนอให้เป็นผู้บรหิารระดบัสูง 
โดยจะอ้างองิตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาเช่นเดยีวกบัการคดัเลอืกกรรมการผู้จดัการ โดยคณะกรรมการ หรอื
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกบัที่ใช้กบักรรมการผู้จดัการ โดยจะ
คดัเลอืกในบางขอ้ทีเ่หมาะสมมาปรบัใช ้

ทัง้นี้คณะกรรมการมนีโยบายทีจ่ะสง่เสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการ
อบรมและพฒันาเพื่อเพิม่พนูความรู ้และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานของบรษิทั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหลกัสตูรเพื่อสร้างความสมัพนัธ์ในเชงิธุรกจิต่อบุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลกัสูตรที่จะช่วยยกระดบัความรู ้
ทกัษะทีจ่ะสามารถน ามาปรบัใชใ้นสาขาวชิาชพีตามต าแหน่งงานทีร่บัผดิชอบโดยตรง   

คณะกรรมการเลง็เหน็ว่า เพื่อใหบ้รษิทัไดร้บัประโยชน์สงูสดุในการทีก่รรมการผูจ้ดัการจะสามารถอุทศิเวลา
ส าหรบัการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการผู้จดัการได้อย่างมีประสทิธิภาพ จงึได้ก าหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้
กรรมการผูจ้ดัการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการในบรษิทัจดทะเบยีน (Listed Company) อื่น ยกเวน้การเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการในบรษิทัทีม่ฐีานะเป็นบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมในระยะเวลาชัว่คราวในช่วงเริม่ต้นของการ
จดัตัง้ธุรกจิภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี เท่านัน้ ทัง้นี้หากมคีวามจ าเป็นจะใชเ้วลานานกว่านัน้ ขอใหแ้จง้ต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อไป  

ส าหรบัต าแหน่งกรรมการนัน้ ก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทสามารถเข้ารบัต า แหน่งในฐานะ
กรรมการได้ไม่เกนิ 5 บรษิัทจดทะเบยีน และส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูงนัน้ คณะกรรมการมนีโยบายห้ามไม่ให้ด ารง
ต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงูในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น เนื่องจากเป็นระดบัรบันโยบายจากคณะกรรมการไปปฏบิตังิาน จงึ
จ าเป็นจะตอ้งอุทศิเวลาในการท างานใหก้บับรษิทัอย่างเตม็ที ่ 

และเพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจงึไดก้ าหนดใหม้แีผนสบืทอดต าแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้รหิารระดบัสงู โดยรายละเอยีดของ
การจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง มรีายละเอยีดทีก่ าหนดไว ้ดงันี ้



นโยบายก ากบัดแูลกจิการปี 2563 
บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 

28 
 

1. การระบุคุณสมบตัทิีต่อ้งการและจ าเป็น (Requirement) ของต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร
ระดบัสงู  

2. การระบุถงึศกัยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่หมาะสมของบุคคลทีจ่ะมาสบืทอดต าแหน่งงาน 
3. การพจิาณาถงึแผนการอบรมเพือ่พฒันาความรู ้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็นและ

เหมาะสมแก่บุคคลทีจ่ะมาสบืทอดต าแหน่งงาน  
4. การก าหนดแนวทางในการคดัเลอืกและคดัสรรบุคคลทีจ่ะมาสบืทอดต าแหน่งงานทีม่คีวามรู ้

ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมทีส่ดุเพื่อสรา้งคุณค่า (Value Added) 
ใหก้บับรษิทั 

ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหา จะก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการเป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานตามแผนสบืทอด
ต าแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหา  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่4.2 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้กีารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม   
แนวปฏบิตัทิี ่4.2 
เพื่อใหก้ารก าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนสามารถใชเ้ป็นเครื่องจูงใจใหก้รรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและ
สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของบรษิทัในระยะยาว ทางคณะกรรมการจงึไดว้างหลกัเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้าที ่
และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนไว ้ดงันี้  

1. การพจิารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดอืน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ เช่น 
โบนัส รวมถึงการพจิารณาจดัหาแนวทางการให้ค่าตอบแทนในระยะยาว อาทเิช่น การให้หุ้น หรือ
ใบส าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทั เป็นตน้ 

2. การพจิารณาเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนทีบ่รษิทัก าหนดกบัระดบัค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัในกลุ่มธุรกจิขนาด
เดยีวกนั ประเภทเดยีวกนั หรอืมผีลการด าเนินงานใกลเ้คยีงกนั เป็นตน้ 

3. การก าหนดนโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผล และการเปิดเผยขอ้มลูใหเ้ป็นทีท่ราบ 
ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการทีไ่ม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีกบักรรมการผูจ้ดัการ จะจดัใหม้กีารประเมนิผล

งานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี โดยประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูเ้ปิดเผยผลการประเมนิ
และประเดน็การพฒันาใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบ โดยมหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิทีส่ าคญั ดงันี้ 

1. การพจิารณาเป้าหมายและสถานะของความส าเรจ็ของแต่ละเป้าหมาย 
2. การวดัผลการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 

2.1 ความเป็นผูน้ า 
2.2 การก าหนดกลยุทธ ์
2.3 การปฏบิตัติามกลยุทธ ์
2.4 การวางแผนและผลปฏบิตัทิางการเงนิ 
2.5 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการ 
2.6 ความสมัพนัธก์บัองคก์รหรอืบุคคลภายนอก 
2.7 การบรหิารงานและความสมัพนัธก์บับุคลากร 
2.8 การสบืทอดต าแหน่ง 
2.9 ความรูด้า้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
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2.10 คุณลกัษณะสว่นตวั 
3. การพฒันากรรมการผูจ้ดัการ  
ทัง้นี้ผลการประเมนิการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการผูจ้ดัการ จะเป็นหนึ่งในปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการพจิารณา

อนุมตัคิ่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการผูจ้ดัการดว้ย 
คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลและด าเนินการให้มกีารจ่ายค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ 

ตามอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558  ได้ม ีมติอนุม ัต ิการแต่งตั ง้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนเป็นที่เรยีบร้อยเป็นครัง้แรก โดยมกี าหนดวาระการด ารงต าแหน่งครัง้ละไม่เกนิ 3 ปี โดยใน
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน จะพจิารณาจาก ขอ้มูลผลประกอบการ
ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา การปฏบิตัิงานและความรบัผดิชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บรษิัทได้รบัจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ โดยจะน าขอ้มูลค่าตอบแทนทีก่ าหนดในเบือ้งต้นไปเปรยีบเทยีบอา้งองิกบัขนาดธุรกจิหรอื
อุตสาหกรรมทีม่รีายได ้ก าไรสทุธใิกลเ้คยีงกบัของบรษิทั ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกจิ –  โดยตลาด
หลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ อา้งองิจากขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่าย
วจิยัและนโยบาย สถาบนักรรมการบรษิทัไทยในแต่ละปี  

นอกจากนี้คณะกรรมการบรษิัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอสิระ ยงัได้มกีารจดัท าแบบประเมนิผลการ
ท างานของกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทุกปี เพื่อน าส่งขอ้มูลการประเมนิดงักล่าวรวบรวม วเิคราะห ์และน าเสนอต่อ
คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนใชป้ระกอบการพจิารณาปรบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมใหก้บักรรมการผูจ้ดัการเป็น
ประจ าทุกปีด้วย หากการประเมินผลการท างานของกรรมการผู้จดัการสามารถบรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามที่
คณะกรรมการบรษิทัวางนโยบายไว ้

โดยคณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมภายใต้
หลกัเกณฑท์ีช่ดัเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้จิารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
กรรมการผูจ้ดัการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานทีส่อดคลอ้งกบั
เป้าหมายของบรษิทัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว กลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิ ผลการด าเนินงานของบรษิทั รวมทัง้
สอดคลอ้งกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการผูจ้ดัการดว้ย โดยค่าตอบแทนมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งแรงจงูใจ 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

ระยะสัน้ : จ่ายค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน และโบนสั โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิาน 
ระยะยาว  : แนวทางการพจิารณาใหค้่าตอบแทนในรปูของหุน้สามญั หากในอนาคตมบีรษิทัยอ่ยของบรษิทั 

สามารถด าเนินการเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดเ้พิม่ขึน้ (Spin-off) ซึง่เมื่อถงึเวลา
ดงักล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรอืคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิทัย่อย และบรษิทั จะพจิารณา
ร่วมกนัเพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปถงึแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวทีช่ดัเจนอกีครัง้ 

นอกจากนี้คณะกรรมการมนีโยบายทีจ่ะใหก้รรมการผูจ้ดัการประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงู
โดยให้ก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานขึ้นมา รวมถึงการจัดท าหลักเกณฑ์และปัจจัยในการ
ประเมนิผลงานส าหรบัทัง้องค์กร เพื่อใชป้ระกอบการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้ และระยะยาวให้มี
ความเหมาะสมต่อไป  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่4.3 
กรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสมัพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ด าเนินงานของกจิการ  
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แนวปฏบิตัทิี ่4.3 
คณะกรรมการมคีวามเขา้ใจถงึโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่สะทอ้นถงึอ านาจในการควบคุม

การบรหิารจดัการของบรษิทั โดยทีผ่่านมาบริษทัไม่มปัีญหาดา้นโครงสรา้งการถอืหุน้ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแยง้ต่อ
การควบคุมการบริหารงานของกิจการแต่อย่างใด และไม่มีประเด็นการก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และในกรณีทีบ่รษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม มกีารจดัท าขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัมี
นโยบายทีจ่ะใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่าง ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการในสาระส าคญัไวใ้นรายงาน
ประจ าปี  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่4.4 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้จี านวน ความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์

และแรงจงูใจทีเ่หมาะสม  
แนวปฏบิตัทิี ่4.4 
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลให้มกีารบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคล้องกบัทศิทางและกลยุทธ์ของ

องคก์ร และสง่เสรมิใหพ้นกังานทุกระดบัมคีวามรู ้ความสามารถ แรงจงูใจทีเ่หมาะสม และไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม 
เพื่อทีจ่ะรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยากรบุคคลทีม่คีวามสามารถขององคก์ร โดยไดม้อบหมายเป็นนโยบายใหแ้ก่ระดบัปฏบิตักิารถงึ
การก าหนดจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคดัเลอืกหลกัสตูรการอบรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูแ้ละ
ทกัษะในการปฏบิตังิานโดยตรง รวมถงึการสง่เสรมิใหม้กีารอบรมทีจ่ะเพิม่พูนทกัษะทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชช้วีติ ความเป็น
ผูน้ า รวมถงึความรูด้า้นการบรหิารการเงนิและการลงทุนสว่นบุคคล โดยวทิยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจ า
ดว้ย  

 
บริษัทให้ความส าคญักบัการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสทิธิภาพในการท างาน โดย

ก าหนดแผนการพฒันาบุคลากรอย่างชดัเจนและสม ่าเสมอ เพื่อเป็นแผนงานประจ าปีส าหรบัการอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะใน
การท างาน ทัง้การอบรมภายในบรษิทัและสง่เขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรของหน่วยงานราชการและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการท างาน นอกจากนี้ บรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้สีวสัดกิารใหก้บับุคลากร เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการท างาน โดยมี
การทบทวนเพื่อปรบัปรุงสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

 
ทัง้นี้ บรษิทัมเีป้าหมายการพฒันาทีเ่ป็นพืน้ฐานส าคญัคอื 
 การให้พนักงานเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการท างานในฝ่ายงานของตนเอง

น า เ สนอความคิดเห็นมุมมองในการท างาน เพื่อพัฒนาการท างานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลเพิม่มากขึน้ 

 สร้างบรรยากาศในการท างานให้ทุกคนมีส่วนร่วมในความส าเร็จขององค์กร และจะพิจารณา
การให้ผลตอบแทนแก่บุคลากรทัง้จากผลส าเรจ็ขององค์กรโดยรวม และความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการ
ท างานโดยเฉพาะทีต่วับุคคล  

 สง่เสรมิใหพ้นกังานสรา้งความรูจ้ากการปฏบิตังิาน การจดัท าคู่มอืการปฏบิตังิานทีม่กีารปรบัปรุงให้
สอดคลอ้งกบัการท างานจรงิทีเ่ปลีย่นแปลงไปตลอดเวลา  

 ส่งเสรมิให้มกีารเดนิทางเพื่อเขา้ร่วมงานแสดงสนิค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทนัต่อ
สถานการณ์ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาสนิค้า การตลาด รวมถึงเร ียนรู ้ต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ทัง้นี้เพื่อจะไดน้ ามาปรบัใชใ้นกระบวนการท างานของ
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บรษิัทใหม้คีวามทนัสมยัและสามารถปรบัตวัได้ทนัต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ที่มีการเปลีย่นแปลง 

 ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  (Value Added) ให้เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ทาง
บริษัทเป็นผูผ้ลติและจ าหน่าย เพื่อสรา้งการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื และสรา้งการรบัรูแ้ละความเป็นทีต่อ้งการ
ของผูบ้รโิภคใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 ส่งเสริมการพฒันาและกระตุ้นเพื่อให้บุคลากรภายในองค์กรมีทศันคติต่อการท างาน ที่จะต้อง
สร้างการพฒันาและความเจรญิกา้วหน้าในการท างานใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่อง อาท ิในกระบวนการ
ผลติจะตอ้งดขีึน้อย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้องสร้างรายได้จากการขายสินค้าให้เติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายงานทีค่วบคุมค่าใชจ้่ายของบรษิทัจะตอ้งมกีารบรหิารจดัการใหส้ดัส่วนต้นทุนและ
ค่าใชจ้่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะทีจ่ะต้องบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด  รวมถงึการมี
กระแสเงนิสดในการด าเนินงานทีแ่สดงถงึการมสีภาพคล่องในการบรหิารจดัการทางดา้นการเงนิทีด่ี
ของบรษิทั 

 
นอกจากนี้คณะกรรมการยงัดูแลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพี เพื่อดูแลใหพ้นักงานมกีารออมอย่าง

เพยีงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณอายุ รวมทัง้สนับสนุนให้พนักงานมคีวามรู้ความเข้าใจในการบริหารจดัการด้าน
การเงนิ การเลอืกนโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง เป็นตน้  

 
หลกัปฏิบติัท่ี 5 : สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ   

หลกัปฏบิตัทิี ่5.1 
คณะกรรมการควรให้ความส าคญัและสนับสนุนการสร้างนวตักรรมทีก่่อให้เกดิมูลค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบั

การสรา้งคุณประโยชน์ต่อลกูคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม   
แนวปฏบิตัทิี ่5.1  
คณะกรรมการมนีโยบาย สนับสนุนใหเ้กดิแนวคดิธุรกจิแบบใหม่ขึ้น และสนับสนุนใหด้ าเนินธุรกจิทีก่า้วทนั

ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยตีามกระแสโลก ซึ่งจะต้องด าเนินไปเพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่กจิการ 
ลกูคา้ คู่คา้ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และจะตอ้งเป็นนวตักรรมทีไ่ม่สนบัสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม หรอืกจิกรรม
ทีผ่ดิกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม 

โดยในส่วนของธุรกจิการเป็นผู้ผลติเฟอร์นิเจอร์ บรษิัทสนับสนุนให้ทมีงานออกแบบและฝ่ายผลติร่วมกนั
พฒันารูปแบบสนิค้า การจดัหาวตัถุดิบใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการผลิต รวมถึงหาวิธีการปรบัปรุงกระบวนการผลิตและ
กระบวนการท างานเพื่อใหท้นัต่อความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงของตลาดเฟอรน์ิเจอร ์และลดต้นทุนเพื่อใหส้ามารถสรา้ง
ความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั อาทเิช่น การหาแนวทางหรอืรปูแบบการพฒันาวสัดุปิดผวิบนไมป้าตเิคลิบอรด์ใหม้คีวาม
ทนทานกว่าเดมิ และเป็นไปตามกระแสของตลาดที่เปลีย่นแปลงไป หรอืการพฒันากระดาษปิดผวิทีส่ามารถใชก้บัฝ้า
เพดาน ผนัง ได ้การพฒันาผลติภณัฑจ์ากเดมิทีใ่ชส้่วนประกอบในการผลติเป็นไมท้ัง้หมด มาเป็นการใชว้สัดุประเภท
เหลก็เขา้มาเป็นสว่นประกอบของการผลติเฟอรน์ิเจอร ์เป็นตน้ ส าหรบัในสว่นของเครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติเฟอรน์ิเจอร ์
จะเน้นการน าเข้าเครื่องจกัรที่มีการพฒันาปรบัเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตที่ทนัสมัยมากขึ้น อาทิ เครื่องพ่นสีที่
สามารถลดปรมิาณการใชส้ ีและมกีระบวนการอบแหง้เพื่อช่วยลดระยะเวลาและตน้ทุนการผลติ เครื่องอดัไมแ้ผ่นหน้าท็
อป ระบบ Microwave การปรบัปรุงกระบวนการท างานดว้ยระบบ Work Standard ทีทุ่กคนสามารถท างานแทนกนัได ้
รวมถึงการหาทางพฒันาโปรแกรมเพื่อควบคุมการผลติ เพื่อสร้างความยัง่ยนืลดการพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัว
บุคคล เป็นตน้ 
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และในส่วนของงานด้านการตลาด บรษิทัอยู่ระหว่างการพฒันา Application เพื่อรองรบัและอ านวยความ
สะดวกส าหรบังานการขายและใหบ้รกิารแก่ลูกค้า การตรวจสอบสต็อกสนิคา้ทีร่วดเรว็ การน าผลติภณัฑ์ใหม่ ๆ เพื่อ
น าเสนอผ่าน Application นอกจากนี้ในส่วนของงานการผลติสนิค้าบรษิัทได้น าระบบ Cloud มาใช้เพื่อเป็นที่เกบ็
รวบรวมแบบเฟอรน์ิเจอรใ์หค้รบถว้น ครอบคลุมทุกประเภททีบ่รษิทัเป็นผูผ้ลติ และจ าหน่าย เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ลูกค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการลดระยะเวลาการท างานของฝ่ายออกแบบและพฒันา
ผลติภณัฑ ์นอกจากนี้ยงัสามารถช่วยลดการใชท้รพัยากรกระดาษในการท างาน (Paperless system) ใหล้ดลงอย่างมี
นยัส าคญัดว้ย 

ส าหรบัในส่วนของธุรกจิทีบ่รษิทัเขา้ไปลงทุนในส่วนของบรษิทัร่วม ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ที่
บรษิทัเขา้ลงทุน บรษิทัมแีผนการเขา้สู่แนวทางการขายคารบ์อนเครดติในอนาคตภายหลงัด าเนินการก่อสรา้งครบทัง้สี่
เฟสส าหรบัก าลงัการผลติติดตัง้ที่ 220 เมกะวตัต์ เพื่อหาโอกาสสรา้งรายได้เพิม่ใหก้บัโครงการและเป็นแนวทางการ
พฒันาดา้นความยัง่ยนืเพื่อช่วยลดภาวะก๊าซเรอืนกระจกใหเ้กดิขึน้ 

 
หลกัปฏบิตัทิี ่5.2 
คณะกรรมการควรตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

และสะทอ้นอยู่ในแผนด าเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ ์(Strategies) ของกจิการ   

แนวปฏบิตัทิี ่5.2  
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิัทมกีารประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่

ละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กสว่นในองคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ทีเ่ป็นไป
ดว้ยความยัง่ยนื จงึไดก้ าหนดรายละเอยีดความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ดงันี้ 

 
ผูถ้ือหุ้น 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ สทิธกิารซือ้ขายหรอืโอนหุน้ สทิธใิน

การทีจ่ะไดร้บัสว่นแบ่งก าไรของกจิการ สทิธใินการไดร้บัและเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัอย่างครบถว้น 
เพยีงพอ และทนัเวลา สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสียงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอื
ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิัท เช่น การเพิม่ทุนหรอืลดทุน 
การจดัสรรเงนิปันผล การแกไ้ขขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์หรอืหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิเป็นตน้  

2) สง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 
 จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหผู้้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอย่างน้อย 14 วนั โดยจะระบุวนั 

เวลา สถานที ่และวาระการประชุม กฎเกณฑต่์าง ๆ ทีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ
ตลอดจนข้อมูลที่จะต้องใช้ประกอบการตดัสนิใจอย่างครบถ้วน โดยจะเผยแพร่ขอ้มูลหนังสอืเชิญ
ประชุมผูถ้อืหุน้ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  21 - 30 วนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพยีงพอ 

 รายงานสารสนเทศส าคญัที่มหีรอือาจมีผลกระทบต่อสทิธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทัง้สารสนเทศที่
รายงานตามรอบระยะเวลาบญัช ีและสารสนเทศทีร่ายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศ
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระท าการใด ๆ ที่มีลักษณะเป็นการจ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึง
สารสนเทศของบรษิทั 
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 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรอืเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 

 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือ
หุ้น 

 เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้นที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ
ของบรษิทัทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืผูอ้ื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

3) ก าหนดแนวปฏบิตัสิ าหรบัระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามประเดน็ส าคญัต่าง ๆ ตามรายละเอยีดในแต่ละวาระ
ได ้

4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสรจ็ บรษิัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสยีงของแต่ละวาระในการประชุม
สามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ในวนัท าการถดัไป และจดัท ารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิัทภายใน 14 วนั นับจากวนัที่จดัการประชุม เพื่อให้ผูถ้ือหุน้สามารถ
ตรวจสอบได ้

5) บรษิทัไดน้ าเทคโนโลยมีาใชใ้นการประชุมผู้ถอืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ดว้ยระบบบารโ์คด้ การนับ
คะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสยีง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถ
กระท าไดด้ว้ยความรวดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 

6) บรษิทัมกีารจดักจิกรรมเยีย่มชมกจิการ (Company Visit) การประชุมนักวเิคราะห ์และเขา้ร่วมกจิกรรม
บรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) เพื่อเป็นการเพิม่ช่องทางการสื่อสารใหก้บัผูถ้อืหุน้ 
นักวเิคราะห ์และนักลงทุน ใหส้ามารถตดิตามและรบัทราบขอ้มูลจากทางบรษิทัได ้  

โดยในรอบปี 2563 บรษิทัไดจ้ดักจิกรรมต่าง ๆ ดงันี้ 
1. การประชุมนักวเิคราะหห์ลกัทรพัยใ์นรูปแบบเฉพาะกลุ่ม 4 ครัง้  
2. การประชุมกบักองทุนจากในประเทศ รวม 1 ครัง้  
3. การน าเสนอขอ้มูลใหก้บันักลงทุนในงานบรษิทัจดทะเบยีนพบนักลงทุน (Opportunity Day) 

ผ่านช่องทางออนไลน์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวม 2 ครัง้ 
โดยในรอบปี 2563 บรษิทัไม่ไดเ้ขา้ร่วมในกจิกรรมงานสมัมนานักลงทุนทีจ่ดัโดยสื่อต่าง ๆ 

เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (COVID-19) 
7) บรษิทัมกีารจ่ายเงนิปันผลให้กบัผู้ถอืหุ้นอย่างเหมาะสม  และสม ่าเสมอ และมอีตัราการจ่ายเงนิปันผล

เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลตามทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไว้ 
 

ลูกค้า 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ด าเนินธุรกจิดา้นการผลติ จ าหน่ายสนิค้าที่มคีวามปลอดภยัต่อการใชง้าน ค านึงถงึสุขภาพของผูใ้ชง้าน 

และการใหบ้รกิารหลงัการขายทีส่รา้งความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ 
2) มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาสนิคา้ทีเ่พิม่คุณค่าในการใชง้านต่อผูบ้รโิภค 
3) ด าเนินธุรกจิโดยยดึถอืความซื่อสตัย ์สจุรติ รบัผดิชอบและเป็นธรรม และจะไม่กระท าการใด ๆ ทีเ่ป็นการ

ละเมดิสทิธขิองลูกค้า รกัษาความลบัทางการค้าของลูกค้า ไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้ที่
เกี่ยวขอ้งโดยมชิอบ และหากบริษัทตรวจพบการกระท าความผดิในลกัษณะดงักล่าว ผู้กระท าในฐานะ
พนกังาน หรอืลกูจา้งของบรษิทัจะตอ้งถูกด าเนินคดตีามกฎหมาย 
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4) ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดทีไ่ม่สจุรติจากลกูคา้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
5) ยดึหลกัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิด ้จะมกีระบวนการแจง้ขอ้มูลต่อ

ลกูคา้เป็นการล่วงหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 
6) จดัใหม้ชี่องทางการสือ่สาร เพื่อใหล้กูคา้สามารถรอ้งเรยีนต่อบรษิทั และค ารอ้งเรยีนจากลูกคา้จะไดร้บัการ

เอาใจใส่และด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ผ่านช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารทัง้ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรือ 
www.eastcoast.co.th  ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัสามารถตอบสนองจดัการขอ้รอ้งเรยีนแกไ้ขไดส้ าเรจ็
ทัง้หมด และอยู่ระหว่างการจดัหาแนวทางเพื่อสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ใหอ้ยู่ในระดบัทีส่งูขึน้จากเดมิ   

7) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนั แลกเปลีย่นความรู ้ร่วมกนัพฒันาและเพิม่คุณค่าใหแ้ก่สนิคา้
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเดน็นี้ ทางทมีงานดา้นการตลาดของบรษิทัจะมกีารเขา้พบและร่วมประชุมกบั
ลกูคา้ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาทีไ่ดม้กีารวางแผนไวเ้ป็นประจ าทุกปี เพื่อรบัฟังความ
พงึพอใจของลูกคา้ ปัญหา อุปสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผ่านมา หาแนวทางการปรบัปรุง 
และพฒันาใหด้ขีึน้กว่าเดมิ นอกจากนี้ในทุก ๆ ปี บรษิทัจะจดักจิกรรมการเพื่อลูกคา้ในกลุ่มรา้นคา้ส่งและ
ร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) เข้าเยี่ยมชมผลติภณัฑ์ที่ทางบริษัทได้พฒันารูปแบบสนิค้าขึ้นใหม่เป็น
ประจ าทุกปี พร้อมกบัจดัรายการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการ
พฒันาสนิค้า ตลอดจนรบัทราบขอ้เสนอแนะ และหารอืแนวทางการแก้ปัญหาในทางการค้าร่วมกนัเป็น
ประจ าทุกปี 

8) ในการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์รวมถงึรายการส่งเสรมิการขายเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องบรษิทั จะเป็นการ
กระท าอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้
เพื่อใหต้วัเองมขีอ้ไดเ้ปรยีบ   

 
คู่ค้าและเจ้าหน้ีการค้า 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ปฏบิตัต่ิอคู่คา้ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรมและรบัผดิชอบ และค านึงถงึผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย

เป็นส าคญั 
2) คดัเลอืกคู่ค้าทีม่กีารด าเนินธุรกจิตามกฎหมาย ปฏบิตัติามมาตรฐานการผลติ มาตรฐานความปลอดภยั 

และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ดูแลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม 
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

3) รกัษาความลบัหรอืขอ้มูลทางการคา้ของคู่คา้ ไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมิ
ชอบ 

4) สรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจทีด่ต่ีอกนั แลกเปลีย่นความรู ้ร่วมกนัพฒันาและเพิม่คุณค่าใหแ้ก่วตัถุดบิ
และสนิคา้ทีท่างบรษิทัมกีารสัง่ซือ้อย่างต่อเนื่อง โดยในประเดน็น้ี ทางทมีงานดา้นจดัซือ้ของบรษิทัจะมกีาร
เขา้พบและร่วมประชุมกบัคู่ค้าทัง้ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาทีไ่ดม้กีารวางแผนไว ้เพื่อ
เสนอแนะปัญหา อุปสรรคในการท างานร่วมกนัในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางการปรบัปรุง และ
พฒันาใหด้ขีึน้กว่าเดมิ  

5) การซือ้สนิค้าและบรกิารจากคู่คา้จะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏบิตัิตามสญัญาที่ท าร่วมกนั
อย่างเคร่งครดั เพื่อสรา้งความสมัพนัธท์ีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ในระยะยาวต่อทัง้สองฝ่าย 

http://www.eastcoast.co.th/
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6) ยดึหลกัการปฏบิตัติามขอ้ตกลงทางการคา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัไิด ้จะมกีระบวนการแจง้ขอ้มูลต่อคู่
คา้เป็นการล่วงหน้า และร่วมกนัหาแนวทางการปรบัปรุง แกไ้ข เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย 

7) ไม่เรยีกรบั หรอืยนิยอมทีจ่ะรบั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดทีอ่ยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทางการคา้ โดย
ผูเ้กี่ยวขอ้งกบักจิกรรมจดัหา จดัซื้อ จดัจา้งต้องไม่รบัผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรอืทางออ้มจากคู่ค้า 
และตอ้งวางตวัเป็นกลางไม่มคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิจนอาจจะมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ 

 
คู่แข่งขนัทางการค้า 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) การปฏิบตัิที่เป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏบิตัิตามกรอบกติกา การค้าและการแข่ง ขนัด้วย

ความเป็นธรรม ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงหลกีเลี่ยงวิธกีารที่ไม่สุจรติ เพื่อท าลายคู่แข่ง
ทางการคา้  

2) ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยการกล่าวใหร้า้ย 
3) ไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา / ลขิสทิธิ ์
4) ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แขง่ขนัทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 
 
เจ้าหน้ี 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) การปฏบิตัติามเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจา้หนี้สถาบนัการเงนิตามขอ้ตกลงการกูย้มืทีม่อีย่างเคร่งครดั  
2) การปฏบิตัต่ิอเจา้หนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและรบัผดิชอบ 
3) ในกรณีของการกูเ้งนิ บรษิทัจะไม่น าเงนิทีไ่ดจ้ากการกูย้มืไปใชใ้นทางทีผ่ดิจากวตัถุประสงคใ์นขอ้ตกลง / 

เงื่อนไขการกูย้มื 
4) บรษิทัจะปฏบิตัติามเงื่อนไขการค ้าประกนัทีไ่ดใ้หต่้อเจา้หนี้ รวมถงึจะดูแลรกัษาทรพัยส์นิทีใ่หไ้วเ้พื่อเป็น

หลกัประกนัต่อเจา้หนี้ใหม้สีภาพทีจ่ะสามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละต่อเนื่อง 
5) บรษิทัจะบรหิารงาน/เงนิทุนในธุรกจิเพื่อให้เจ้าหนี้มัน่ใจในฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของ

บริษัท ซึ่งแสดงถึงการมีความสามารถที่จะช าระหนี้ได้ตรงตามก าหนดเวลา  รวมถึงการรกัษาไว้ซึ่ง
อตัราสว่นทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวใ้นสญัญาการกูย้มืเงนิกบัเจา้หนี้อย่างเคร่งครดั 

6) เปิดเผยขอ้มลูผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง ตรงเวลา 
7) ในกรณีทีม่โีอกาสจะเกดิการผดินดัช าระหนี้หรอืไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทีเ่จ้าหนี้และลูกหนี้ไดต้กลง

ไวร้่วมกนั ทางลกูหนี้จะรบีแจง้ใหเ้จา้หนี้รบัทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขและป้องกนั
ไม่ใหเ้กดิความเสยีหาย  

8) มกีารจดัประชุมเพื่อพบปะเจ้าหนี้สถาบนัการเงนิ และจดัเขา้เยี่ยมชมกจิการเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี้เพื่อ
รบัทราบนโยบายการด าเนินธุรกจิและแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมถงึสรา้งความมัน่ใจในการด าเนิน
ธุรกจิต่อเจา้หนี้ 

 
พนักงาน 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
1) ใหค้วามส าคญักบัพนักงานทุกระดบัของบรษิทั โดยปฏบิตักิบัพนักงานอย่างเท่าเทยีมกนั ดว้ยความเป็น

ธรรม  
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2) ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกบัการมุ่งเน้นการ
พฒันาศกัยภาพและความรูค้วามสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งโอกาสในการเจรญิเตบิโตทางดา้นอาชพี
การงานตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล โดยมแีนวปฏบิตัคิอื ทางฝ่ายทรพัยากรบุคคล หรอืพนักงานท่าน
นัน้ หากพจิารณาเหน็ว่า หลกัสตูรการอบรม หรอืทบทวนความรูใ้ดมคีวามเหมาะสมและมคีวามสนใจทีจ่ะ
ขอสมคัรเพื่อเขา้รบัการอบรม กส็ามารถเสนอเรื่องขึน้มาต่อฝ่ายทรพัยากรบุคคลได้ โดยฝ่ายทรพัยากร
บุคคลจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมของหลกัสตูร โดยจะพจิารณาจากความรู ้ทกัษะที่สอดคลอ้งกบัการ
ปฏบิตังิานทีจ่ะไดร้บัภายหลงัการเขา้รบัการอบรมเป็นส าคญั  

3) จดัท า Succession Management ดว้ยเป้าหมายเพื่อการรกัษาไวซ้ึ่งบุคลากรที่ด ีและพฒันาบุคลากร
เหล่านัน้ใหม้คีวามสามารถในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง รวมถงึการสบืทอดต าแหน่งงานต่อไปได ้ 

4) ใหค้วามส าคญักบัการดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยค านึงถงึความปลอดภยั สุขอนามยัใน
การท างานและคุณภาพชวีติของพนักงานเป็นส าคญั โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อลดจ านวนการเกดิอุบตัเิหตุ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกรณีของพนกังานทีป่ฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่ในกระบวนการผลติ บรษิทัมแีนวทางปฏบิตัเิพื่อ
ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้องสวมถุงมือ ผ้าปิดปาก ที่ปิดหู  และรองเท้าผ้าใบในขณะ
ปฏบิตังิานตลอดเวลา โดยจะพจิารณาจากกระบวนการท างานทีพ่นักงานแต่ละคนรบัผดิชอบในส่วนงาน
นัน้ ๆ เป็นส าคญั เช่น หากปฏบิตังิานในบรเิวณทีม่เีสยีงดงั พนกังานจะตอ้งสวมทีปิ่ดหูหรอืทีค่รอบหู เป็น
ตน้ ทัง้นี้บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูสถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ รวมถงึนโยบายดา้นความปลอดภยัขณะปฏบิตังิาน
ไวใ้หเ้ป็นทีท่ราบในรายงานความยัง่ยนืของบรษิทั  

5) การเคารพซึ่งสทิธมินุษยชน ศกัดิศ์ร ีและสทิธขิ ัน้พื้นฐานในการท างานตลอดจนไม่เปิดเผยหรอืส่งผ่าน
ขอ้มลูหรอืความลบัของพนกังานต่อบุคคลภายนอกหรอืหรอืผูท้ีไ่ม่มคีวามเกีย่วขอ้ง 

6) ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏบิตังิาน 

7) สง่เสรมิความเท่าเทยีมกนัในการจา้งแรงงาน ไม่เลอืกปฏบิตั ิไม่กดีกนัทางเพศ สผีวิ เชือ้ชาต ิศาสนา อายุ 
ความพกิารหรอืสถานะอื่นใดทีไ่ม่ไดเ้กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน 

8) สง่เสรมิใหพ้นกังานมสีว่นร่วมในการก าหนดทศิทางการด าเนินงานและการพฒันาบรษิทั 
9) จดัให้มสีวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาท ิการรกัษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ

ประจ าปี การท าประกนัสขุภาพและประกนัชวีติใหก้บัพนกังาน และกองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นต้น โดยใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีก าหนดเวลาการตรวจตัง้แต่เริ่มเข้างาน และระหว่างการ
ท างานเป็นประจ าในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้าว บริษัทได้จดัให้ส านักงานประกันสงัคม 
จงัหวดัระยองเขา้ใหข้อ้มลูและความรูง้านประกนัสงัคมแก่แรงงานต่างดา้ว  

10) เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกบัการท างาน ซึ่ง
ขอ้เสนอต่าง ๆ จะไดร้บัการพจิารณาและก าหนดวธิกีารแกไ้ข เพื่อใหเ้กดิประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสรา้ง
ความสมัพนัธท์ีด่ใีนการท างานร่วมกนั 

11) สง่เสรมิการมสีว่นร่วมของพนกังานทุกระดบัในการด าเนินกจิกรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
 

ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัก าหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
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1) ให้ความส าคญัและรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคมใกล้เคยีง รวมถงึสนับสนุนกจิกรรมสาธารณประโยชน์
ของชุมชน ตลอดจนพฒันาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสงัคม เพื่อชวีติความเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ นอกจากนี้
บรษิทัยงัตอบแทนชุมชนและสงัคม โดยการบรจิาคเงนิเพื่อการกุศลอย่างสม ่าเสมอ 

2) ไม่ด าเนินธุรกจิทีส่ง่ผลกระทบใหเ้กดิความเสยีหายต่อสงัคม และไม่ละเมดิสทิธขิองบุคคลอื่นผูอ้ยู่อาศยัใน
ชุมชนและสงัคมทีอ่ยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงพืน้ทีใ่นการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

3) ก าหนดให้มมีาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่จะเกดิขึน้ต่อชุมชนและสงัคม  อนัเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของบรษิทั 

4) สง่เสรมิการอนุรกัษ์วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของทอ้งถิน่ 
5) ใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานต่าง ๆ ในการพฒันาชุมชนและสงัคมโดยรอบให้มคีวามน่าอยู่ หรอืมรีะดบั

คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้จากเดมิ 
6) ด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และนโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยค านึงถงึผลกระทบ

ต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
7) ส่งเสรมิระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ตัง้แต่การใชท้รพัยากรอย่างประหยดั มมีาตรการบ าบดั และ

ฟ้ืนฟู การทดแทน การเฝ้าระวงัและป้องกนัผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
8) ปลกูจติส านึกและสง่เสรมิการใหค้วามรู ้และอบรมแก่พนกังานทุกระดบัในเรื่องการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
9) สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลย ีเครื่องจกัร และวตัถุดบิทีใ่ชใ้นกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
10) ส าหรบัแนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริษัทเนื่องจาก

วตัถุดบิหลกัคอื ไม้ยางพารา ไมเ้อม็ดเีอฟ และไมป้าร์ตเิคลิบอร์ด เศษวสัดุทีเ่หลอืจากกระบวนการผลติ 
และวธิกีารบรหิารจดัการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลติของบรษิทั 

 
โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั บรษิัทไม่เคยได้รบัข้อร้องเรยีนหรือมีขอ้พิพาทกบัชุมชนในพื้นที่บรเิวณ

ใกล้เคยีงกบัโรงงาน หรอืพื้นที่ทีใ่ชใ้นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัในประเดน็ที่เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมหรอืผลกระทบจาก
กระบวนการผลติของบรษิทัแต่อย่างใด 
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การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 
บรษิทัไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานทีเ่ป็นระบบ ไดแ้ก่ ระบบการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง

มากกว่ารอ้ยละ 50 เป็นการส่งออกสนิคา้ไปจ าหน่ายในต่างประเทศ ลูกคา้หลกัของบรษิทัคอื ลูกคา้ในประเทศญี่ปุ่ น 
และรองลงมาคอืการผลติและจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ในกลุ่มรา้นคา้ปลกีขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ 
ซึง่ลกูคา้แต่ละรายมรีะบบการสัง่ซือ้สนิคา้ ตรวจสอบคุณภาพสนิคา้ และการสง่มอบสนิคา้เป็นไปตามระบบและหลกัการ
ทีก่ าหนดไว ้โดยบรษิทัมัน่ใจถงึกระบวนการน าเสนอขายสนิคา้ต่อลกูคา้ทีม่คีวามเป็นธรรม และไม่มลีกัษณะการผกูขาด
เพื่อจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้เพยีงรายใดรายหนึ่งแต่อย่างใด  

ส าหรบัระบบและขัน้ตอนการจดัหา จดัซือ้วตัถุดบิ และสนิคา้ทีจ่ะน ามาใชใ้นกระบวนการผลติ ทางหน่วยงาน
จดัซือ้จะตอ้งด าเนินการเปรยีบเทยีบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการคา้ ตามหลกัการทีก่ าหนดไวทุ้กครัง้ เพื่อใหคู้่คา้ได้
มโีอกาสน าเสนอสนิคา้ให้กบัทางบรษิัทไดพ้จิารณาเปรยีบเทยีบ ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัไดร้บัประโยชน์จากการยดึมัน่ใน
ระบบการคดักรอง พจิารณาและเปรยีบเทยีบคุณภาพและราคาจากคู่คา้เสมอมา 

 
การต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัเตรยีมทีจ่ะเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นการทุจรติเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยในรายละเอยีดการท างานในขณะนี้คอื บรษิทัไดเ้ผยแพร่นโยบาย
การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นทีเ่รยีบร้อยแลว้ ผ่านทางเวบ็ไซต์ www.eastcoast.co.th และสร้างระบบในการ
ป้องกนัการทุจรติในองคก์ร นอกจากนี้ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการสื่อสารประชาสมัพนัธแ์นวคดิในการต่อต้านการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัไดร้บัทราบ โดยออกจดหมายถงึคู่คา้ และลกูคา้ ของบรษิทั ในการงดให ้/ รบัสิง่
ตอบแทนทัง้ในรปูของเงนิสด สิง่ของ หรอืของขวญั รวมถงึการหา้มรบั/จ่ายสนิบนใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกจิของ
บรษิทั และแจง้ถงึกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหคู้่คา้ และลูกคา้ ทีไ่ม่ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ไดร้อ้งเรยีนและไดร้บั
การแกไ้ข รวมถงึจะจดัการประชุมและสื่อสารใหพ้นักงานทุกฝ่ายงานของบรษิทัไดร้บัทราบนโยบายและแนวปฏบิตัใิน
การต่อตา้นการทุจรตินี้อย่างต่อเนื่อง 

 
หลกัปฏบิตัทิี ่5.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล โดยค านึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสายห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อใหส้ามารถ
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื    

แนวปฏบิตัทิี ่5.3  
คณะกรรมการตระหนกัถงึความจ าเป็นของทรพัยากรทีต่อ้งใชใ้นการประกอบธุรกจิ ซึง่ประกอบดว้ย  

1. ทรพัยากรดา้นการเงนิ 
2. การผลติ 
3. ภูมปัิญญา 
4. บุคลากร 
5. สงัคม 
6. สิง่แวดลอ้ม 

ซึง่ในการด าเนินธุรกจิทัง้ในส่วนของบรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม คณะกรรมการมคีวามเขา้ใจถงึการ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรทีต่่างกนั ซึง่ในการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธุรกจิ บรษิทัจะค านึงถงึผลกระทบและความ

http://www.ecf-furniture.com/
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คุม้ค่าที่จะเกดิขึน้ต่อทรพัยากร บนพื้นฐานของการมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่าง
ยัง่ยนื โดยจะค านึงถงึการเปลีย่นแปลงของปัจจยัทัง้ภายในและภายนอกทีเ่กดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่5.4 
คณะกรรมการควรจดัให้มกีรอบการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กรที่

สอดคลอ้งกบัความต้องการของกจิการ รวมทัง้ดูแลใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่โอกาสทางธุรกจิ
และพฒันาการด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ    

แนวปฏบิตัทิี ่5.4  
คณะกรรมการได้ดูแลให้มกีรอบการก ากบัดูแลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยโีดยไดจ้ดัท าเป็นนโยบาย

และมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ โดยมหีวัขอ้ทีส่ าคญัครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดงันี้  
 กฎเกณฑก์ารใชง้านระบบ File Server และคอมพวิเตอรข์องบรษิทัทุกฝ่ายทุกแผนกและทุกเครือ่ง 
 กฎเกณฑก์ารใชง้านระบบ Internet 
 กฎการใชเ้ครื่องถ่ายเอกสาร 
 การก าหนดบทลงโทษ 
นอกจากนี้ยงัใหค้วามส าคญัในเรื่องการจดัสรรและการบรหิารงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้พยีงพอต่อ

การด าเนินธุรกิจ และให้มีการก าหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรได้เพียงพอตามที่
ก าหนดไว้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะน าประเด็นด้านการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้เป็นหวัขอ้ทีจ่ะพจิารณาในทีป่ระชุมอย่างสม ่าเสมอดว้ย 

 
หลกัปฏิบติัท่ี 6 : ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม   
 

หลกัปฏบิตัทิี ่6.1 
คณะกรรมการควรก ากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะท า

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง   
แนวปฏบิตัทิี ่6.1  
บรษิัทจดัให้มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดูแลและก าหนดนโยบายและแผนงาน

ดา้นการบรหิารความเสีย่ง ตามรายละเอยีดของขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 1.1 

ซึง่ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ทราบถงึผลการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะสามารถ
พจิารณาและก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และความเสีย่ง
ทีย่อมรบัไดข้องกจิการ ส าหรบัเป็นกรอบการปฏบิตัิงานในกระบวนการบรหิารความเสี่ยงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็น
ทศิทางเดยีวกนั โดยหวัขอ้ความเสีย่งหลกัทีค่ณะกรรมการใหค้วามส าคญัประกอบดว้ย 

1. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน 
2. ความเสีย่งดา้นการเงนิและอตัราแลกเปลีย่น 
3. ความเสีย่งดา้นการผลติ 
4. ความเสีย่งดา้นลกูคา้รายใหมแ่ละการพึง่พงิลกูคา้ในปัจจุบนั 
5. ความเสีย่งดา้นอคัคภียัภายในโรงงานและการจดัท าประกนัภยั. 
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6. ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 
7. ความเสีย่งจากการเขา้ลงทุนและการด าเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม 
8. ความเสีย่งจากการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ 
9. ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และเน่ืองจากบรษิทัมกีารเขา้ลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมหลายแห่ง คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้ี
นโยบายทีจ่ะพจิารณาการบรหิารจดัการความเสีย่งครอบคลุมถงึความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิ
หรอืการเขา้ลงทุนในบรษิทัย่อย และบรษิทัร่วมเหล่านัน้ดว้ย  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่6.2 
คณะกรรมการตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวาม

เป็นอสิระ    
แนวปฏบิตัทิี ่6.2  
คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 3 ท่าน 

โดยมคีุณสมบตัแิละหน้าทีต่ามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามรายละเอยีดของขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่งทีร่ะบุไวใ้นหวัขอ้ 1.1 

คณะกรรมการมนีโยบายให้บรษิัทจัดให้มกีลไกหรอืเครื่องมอืที่จะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูทีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยเอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกผูท้ี่
เกีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใด
มาประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้ 

นอกจากนี้คณะกรรมการจะจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัิ
หน้าที่เป็นผู้รบัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
พร้อมทัง้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงานประจ าปี รวมถึงการให้
ความเหน็เกี่ยวกบัความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี  
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หลกัปฏบิตัทิี ่6.3 
คณะกรรมการควรตดิตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ได้ระหว่างบรษิัทกบั

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มูลและโอกาส
ของบรษิทั และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิัทในลกัษณะทีไ่ม่สมควร  

แนวปฏบิตัทิี ่6.3  
คณะกรรมการไดก้ ากบัดแูลใหม้นีโยบายการป้องกนัและก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในซึง่มเีน้ือหาครอบคลุม

ถึงกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงานที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกรรมลบั และลูกจ้างของบรษิัท และบรษิัทย่อยในการรกัษาขอ้มูล
ความลบั และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท การไม่ซื้อขาย หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิัท โดยใช้ประโยชน์จาก
ความลบัหรอืขอ้มูลภายในทีย่งัไม่ไดเ้ปิดเผย การหา้มด าเนินการซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ได้แก่ ภายในระยะเวลา 30 วนั ก่อนการเปิดเผยและภายหลงัจากการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวผ่านระบบของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง เป็นตน้ โดยบรษิทัไดจ้ดัท าเป็นเอกสารเวยีนภายในบรษิทั 
และใหพ้นกังานของบรษิทัลงนามรบัทราบในนโยบายดงักล่าว 

บรษิทัไดก้ าหนดใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะมหีน้าทีร่ายงาน
การถอืครองหลกัทรพัย ์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัท ต่อส านักงาน ก.ล.ต. และจะต้องส่ง
ส าเนาเอกสารการรายงานดงักล่าวใหก้บัเลขานุการบรษิัทเพื่อรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทในคราวต่อไปเพื่อรับทราบการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น โดยจะต้องรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส 

นอกจากนี้ยงัไดก้ าหนดนโยบายว่า กรรมการ และผูบ้รหิาร จะตอ้งมกีารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนเอง
และบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งส าหรบักรรมการบรษิทั และผู้บรหิารตามหลกัเกณฑแ์ละแบบฟอรม์ พรอ้มกบัค านิยาม
ตามทีห่น่วยงานก ากบัไดแ้จง้ถงึแนวทางปฏบิตัไิว้ โดยฝ่ายเลขานุการบรษิทัจะมหีน้าทีใ่นการเกบ็บนัทกึและรวบรวม
รายงานการมสี่วนได้เสยีเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และหากมกีารเปลี่ยนแปลงของขอ้มูลจากกรรมการ และ
ผูบ้รหิารท่านใดทีม่นียัส าคญั จะตอ้งรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหร้บัทราบ   

ทัง้นี้ บรษิทัจะดแูลครอบคลุมถงึบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ทีป่รกึษากฎหมาย ทีป่รกึษาทางการเงนิ ผูส้อบบญัช ี
หรอืบุคคลภายนอกทีม่สีว่นรบัทราบขอ้มลูภายในของบรษิทัใหป้ฏบิตังิานตามนโยบายการป้องกนัและก ากบัดแูลการใช้
ขอ้มลูภายในดงักล่าวดว้ย 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการเขา้ท ารายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดย
รายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ กรรมการจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบต่าง ๆ ทีไ่ดก้ าหนดขึน้และกรรมการ
จะต้องไม่อนุมตัิรายการใด ๆ ที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัท และ
จะต้องเปิดเผยรายการดงักล่าวซึ่งบรษิัทจะต้องปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดที่
เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยงกนัและการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิของบรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อย และตามมาตรฐานบญัชทีีก่ าหนดโดยเคร่งครดั นอกจากน้ี บรษิทัจะไม่ท ารายการระหว่างกนักบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง
ที่ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสยีอย่างน้อยก่อนการ
พจิารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีทีก่รรมการราย
ดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระ จะขอความร่วมมอืจากกรรมการท่านนัน้เพื่องดเวน้จากการมสี่วน
ร่วมในการประชุมและออกเสยีงเพื่อพจิารณาอนุมตัใินวาระนัน้  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่6.4 
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คณะกรรมการควรก ากบัดูแลใหม้กีารจดัท านโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจนและ
สือ่สารในทุกระดบัขององคก์รและต่อบุคคลภายนอกเพื่อใหเ้กดิการน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ  

แนวปฏบิตัทิี ่6.4  
คณะกรรมการมอบหมายเป็นนโยบายทีจ่ะใหม้กีารประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ หรอื CAC ซึง่เป็นวธิกีารแกไ้ขปัญหาทุจรติคอรร์ปัชัน่ดว้ยความร่วมมอืกนั
ในหมู่บรษิทัเอกชนทีต่อ้งการสรา้งแรงกดดนัใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในภาครฐั โดยร่วมมอืกนัปฏเิสธการจ่ายสนิบนทุก
รปูแบบและต่อตา้นการใชค้อรร์ปัชัน่เป็นเครื่องมอืกดีกนัการแขง่ขนัและขดัขวางการประกอบธุรกจิอย่างเสร ีโดยบรษิทั
ทุกแห่งทีป่ระกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ CAC จะต้องจดัท าหรอืสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตาม
แนวทางที่ก าหนดในแบบประเมนิตนเอง (71 ขอ้) และให้บุคคลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรอืผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูล ก่อนจะยื่นขอรบัรองไปที่คณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิฯ (CAC 
Council) เพื่อพจิารณาใหก้ารรบัรอง ซึง่ขณะนี้บรษิทัอยู่ระหว่างการวางแผนงานเตรยีมการจดัท าแบบประเมนิตนเอง 
71 ขอ้ ให้มคีวามคบืหน้าอย่างน้อยร้อยละ 80 จงึจะเขา้สู่ข ัน้ตอนการประกาศเจตนารมณ์และเขา้ร่วมโครงการ CAC 
ต่อไป  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่6.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้กิจการมีกลไกในการรบัเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชี้

เบาะแส  
แนวปฏบิตัทิี ่6.5  
บรษิัทก าหนดแนวทางปฏบิตัสิ าหรบัการรบัเรื่องร้องเรยีน ตลอดจนการแจ้งเบาะแส การกระท าความผดิ 

หรอืการกระท าอนัส่อไปในทางประพฤติมชิอบและการทุจรติคอร์รัปชัน่ของบุคลากรของบรษิัทต่อผู้ที่เกี่ยวขอ้งและ
บรษิทัในอนัทีจ่ะก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการคุม้ครองและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยี และพนักงานทีแ่จง้ขอ้มูลหรอื
ให้เบาะแสเกี่ยวกบัการทุจริต การถูกละเมดิสทิธ ิหรอืการไม่ปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับรษิัท และ
จรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) 

โดยจดัใหม้มีาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอ้ร้องเรยีน ตลอดจนการแสดงความคดิเหน็ต่อบรษิัท 
โดยผ่านช่องทางนี้ 

 จดหมายสง่ถงึ  
 รศ.ดร.มนตร ีโสคตยิานุรกัษ์ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ หรอื 
 นายอารกัษ์ สขุสวสัดิ ์

กรรมการผูจ้ดัการ หรอื 
 ส านกังานเลขานุการบรษิทั 

บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์ิเทค จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่25/28 หมู่ 12 ต าบลบงึค าพรอ้ย อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 

 E-mail สง่ถงึส านกังานเลขานุการบรษิทั : cg@eastcoast.co.th หรอื ฝ่ายทรพัยากรบุคคล : 
hrrayong@eastcoast.co.th หรอื hrbkk@eastcoast.co.th  

 ผ่านทางเวบ็ไซต ์www.eastcoast.co.th    

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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กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทุกระดบัของบรษิทัจะตอ้งไม่พงึละเลย หรอืเพกิเฉย เมื่อไดพ้บเหน็การกระท า
ทีเ่ขา้ข่ายการทุจรติคอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิัท จะต้องแจง้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ ตลอดจน
ตอ้งใหค้วามร่วมมอืในการตรวจสอบ สบืสวนสอบสวนขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ นอกจากนี้บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางในการรบั
ขอ้รอ้งเรยีนจากบุคคลภายนอกดว้ย 

บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รปัชัน่ หรือแจ้งเรื่องการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ โดยบรษิทัจะไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรอืให้ผลทางลบต่อพนักงานทีป่ฏเิสธการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ตลอดจน
บรษิทัจะเกบ็รกัษาความลบัของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการสบืสวนสอบสวนต่อการกระท าอนัเป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 
หลกัปฏิบติัท่ี 7 : รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู   
 

หลกัปฏบิตัทิี ่7.1 
คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูล

ส าคญัต่าง ๆ ถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง   
แนวปฏบิตัทิี ่7.1  
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนุนใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูการรายงานทางการเงนิ

และการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัต่าง ๆ ของบรษิทั มคีวามรู ้ทกัษะและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
และมจี านวนเพยีงพอ โดยบุคลากรในสว่นงานนี้ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสงูสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัท าบญัช ีผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนักลงทุนสมัพนัธ ์โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนี้จะเขา้รบัการอบรมใน
หลักสูตรที่จ ัดท าขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์สภาวชิาชพีบญัช ีสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบรษิทัหลกัทรพัยไ์ทย สมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ชมรมวาณิชธนกจิ เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหวัหน้างานทีด่แูล จะตอ้ง
เป็นผูก้ ากบัและคดักรองหลกัสูตรที่เหมาะสมให้กบัผู้ปฏบิตังิานภายในหน่วยงาน เพื่อเขา้รบัการอบรมในหลกัสูตรที่
เหมาะสม เพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างานในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรทีม่คีวามรู ้ทกัษะ และมาตรฐาน
การท างานทีด่ยีิง่ ๆ ขึน้ไป  

ในสว่นของการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มลู คณะกรรมการไดค้ านึงถงึปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยในกรณี
ทีเ่ป็นการรายงานทางการเงนิ จะพจิารณาปัจจยัต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

 ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคุม
ภายใน  

 ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 
 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธแ์ละนโยบายของบรษิทั 
 การพจิารณาเปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้จรงิ กบัเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 
 การพจิารณาถงึปัจจยัความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 
คณะกรรมการได้ดูแลในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบแสดง

รายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) สามารถสะทอ้นฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานอย่างเพยีงพอ โดยในปัจจุบนับรษิทัมี
การจดัท าค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยขอ้มูลและรายละเอยีดของงบ
การเงนิเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อใหน้ักลงทุนได้รบัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงที่เกดิ
ขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกเหนือจากการน าเสนอขอ้มลูตวัเลข
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ในงบการเงนิเพยีงอย่างเดยีว นอกจากนี้ในทุกครัง้ทีบ่รษิทัมกีารจดัส่งงบการเงนิทัง้งบไตรมาส และงบประจ าปีผ่าน
ระบบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย บรษิัทไดจ้ดัใหม้กีารจดัท าจดหมายข่าว (News Release) เพื่อชี้แจง
รายละเอยีดเกีย่วกบัผลประกอบการของบรษิทัเพื่อเผยแพร่ผ่านสือ่มวลชนทุกครัง้ รวม 4 ครัง้ต่อปี 

ในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเกีย่วขอ้งกบักรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการราย
นัน้จะต้องมหีน้าทีใ่นการเปิดเผยขอ้มูลในส่วนของตนใหม้คีวามครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ขอ้มูลการถอืหุน้ การมสี่วนได้
เสยี ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งต่อการพจิารณาใน
วาระการประชุมนัน้ ๆ  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่7.2 
คณะกรรมการควรตดิตาม ดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี้   
แนวปฏบิตัทิี ่7.2  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจ าปี 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการตดิตาม ดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถใน
การช าระหนี้ โดยในทุกครัง้หน่วยงานด้านบญัชกีารเงนิ จะต้องน าเสนออตัราส่วนสภาพคล่อง อตัราส่วนสภาพคล่อง
หมุนเรว็ อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี้ รวมถงึการน าเสนออตัราสว่นทีส่ าคญัต่าง ๆ ที่
เป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบนัการเงนิ (Covenants) ผู้ให้การสนับสนุนสนิเชื่อแก่บรษิัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรบัทราบและติดตามเป็นประจ าทุกครัง้ที่มวีาระการพิจารณารบัรองงบการเงินของบริษัท ทัง้นี้เพื่อที่จะ
สามารถหาทางแกไ้ขร่วมกบัฝ่ายจดัการไดอ้ย่างทนัท่วงท ีหากเริม่มสีญัญาณการบ่งชีถ้ึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิ
และความสามารถในการช าระหนี้ใด ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ 

และในสว่นของการอนุมตักิารเขา้ท ารายการใด ๆ หรอืการเสนอความเหน็ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตัิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่า การเข้าท า รายการ
ดงักล่าวจะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกจิการ สภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถใน
การช าระหนี้ 
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หลกัปฏบิตัทิี ่7.3 
ในภาวะทีก่จิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการมัน่ใจไดว้่า กจิการ

มแีผนในการแกไ้ขปัญหา หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นี้ ภายใต้การค านึงถงึสทิธขิองผูม้ี
สว่นไดเ้สยี   

แนวปฏบิตัทิี ่7.3  
คณะกรรมการไดก้ าหนดสญัญาณบ่งชีถ้งึแนวโน้มทีจ่ะประสบปัญหาทางการเงนิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
1. ภาวะประสบปัญหาผลการด าเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง 
2. กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
3. สว่นหนี้สนิทีเ่พิม่ขึน้เกนิกว่าสว่นสนิทรพัยอ์ย่างมนียัส าคญั หรอืเกนิกว่าเงื่อนไขทีส่ถาบนัการเงนิ หรอื

เงื่อนไขขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกหุน้กูแ้ละผูถ้อืหุน้กูก้ าหนดไว้ 
4. ประสบปัญหาในการระบายสนิคา้คงคลงัและการเกบ็หนี้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
5. การรบัทราบข้อบ่งชี้จากผู้สอบบญัชีของบริษัท อาทิ พบปัญหาเอกสารข้อมูลทางการเงินหรอืการ

ลงบญัชไีม่ถูกตอ้ง ครบถว้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการบรษิทัพบเจอสญัญาณบ่งชี้ดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการจะตดิตาม ดูแลให้ฝ่าย

บรหิารมกีารประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์
และขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย นอกจากนี้จะดแูลใหก้จิการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ โดยค านึงถงึความเป็นธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ได้แก่ เจ้าหนี้สถาบนัการเงนิ เจา้หนี้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น คู่คา้ ตลอดจนตดิตามการแก้ไขปัญหาโดยให้ฝ่ายจดัการรายงาน
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้อย่างสม ่าเสมอ โดยในการแกไ้ขปัญหาทางการเงนิ คณะกรรมการจะตอ้งมัน่ใจไดว้่า การพจิารณา
ตดัสนิใจใด ๆ ของบรษิทัเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงัแลว้  
 

หลกัปฏบิตัทิี ่7.4 
คณะกรรมการควรพจิารณาจดัท ารายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม   
แนวปฏบิตัทิี ่7.4  
คณะกรรมการมนีโยบายใหจ้ดัท ารายงานความยัง่ยนื / รายงานความรบัผดิชอบทางสงัคม ทัง้นี้เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบเรื่องทีส่ าคญั และสามารถสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแนวทางปฏบิตัขิองกจิการทีจ่ะสรา้งคุณค่า
ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื ซึง่จะจดัท าพรอ้มกบัรายงานประจ าปีของบรษิทั และจะเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

โดยรายงานความยัง่ยืน / รายงานความรบัผดิชอบทางสงัคม จะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัิตาม
กฎหมาย การปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ การปฏบิตัิต่อพนักงานและผู้มสี่วนได้เสยี ซึ่ง
รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม โดยค านึงถงึกรอบการรายงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัประเทศ และจะยกระดบัการพฒันาคุณภาพของ
รายงานความยัง่ยนืให้ไดใ้นระดบัสากลต่อไป ซึง่เหล่านี้ เป็นแผนงานทีก่ าหนดไว ้โดยปัจจุบนับรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
รายงานความยัง่ยนืไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นไป จะจดัท าเป็นเล่มรายงานความยัง่ยนื
แยกต่างหากจากรายงานประจ าปีของบรษิทั 

หลกัปฏบิตัทิี ่7.5 
คณะกรรมการควรก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการจดัให้มหีน่วยงานหรือผู้รบัผดิชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ์ที่ท า

หน้าทีใ่นการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่น เช่น นกัลงทุน นกัวเิคราะห ์นกัขา่ว ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่า
เทยีมกนั และทนัเวลา   
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แนวปฏบิตัทิี ่7.5  
บริษัทให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคญัที่

เกีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูดา้นการเงนิและขอ้มูลทีไ่ม่ใช่ดา้นการเงนิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา สม ่าเสมอ และ
โปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลไดง้่าย มคีวามเท่าเทยีมกนัและน่าเชื่อถอื โดยเป็นไปตาม
ช่องทางที่กฎหมายก าหนด และช่องทางที่บรษิัทพจิารณาว่าเหมาะสม ซึ่งขอ้มูลส าคญัที่บรษิัทจะเปิดเผย ได้แก่ 
รายงานทางการเงนิ และขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิต่าง ๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบรษิทั โดย
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถงึนโยบายการป้องกนัขอ้มูลลบัและขอ้มูลทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัยโ์ดยออกเป็นนโยบายการก ากบั
ดูแลการใช้ขอ้มูลภายใน (Insider Trading) โดยมกีารสื่อสารให้เขา้ใจตรงกนัทัง้องค์กรเพื่อให้เกดิการปฏบิตัติาม
นโยบายดงักล่าว โดยการประกาศนโยบายดงักล่าวใหท้ราบโดยทัว่กนั และใหม้กีารลงนามรบัทราบและยนิยอมปฏบิตัิ
ตามนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบรษิทัยงัไดจ้ดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบในการท าหน้าทีน่กัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อสือ่สารกบั
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิคราะห์ นักข่าว 
เพื่อสือ่สารประชาสมัพนัธข์อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี้ 

 การเปิดเผย และเผยแพร่สารสนเทศทีส่ าคญัใหแ้ก่นกัลงทุนทราบ 
 การจดักจิกรรมแถลงผลการด าเนินงานของบรษิทั 
 ชีแ้จงกรณีทีม่ขีา่วลอืหรอืขา่วสารต่าง ๆ  
 การด าเนินการเมื่อมกีารซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัผดิไปจากสภาพปกตขิองตลาด 
 การประชุมร่วมกบันกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์กองทุนจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
 การจดักจิกรรมเยีย่มชมการด าเนินกจิการแก่นกัลงทุนและนกัวเิคราะห ์ 
โดยมีช่องทางการติดต่อกบัหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์ ได้แก่ การตอบค าถามทางโทรศพัท์ 02-152-

7301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ์) อีเมล์ ผ่านทาง ir@eastcoast.co.th  และผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัที ่www.eastcoast.co.th หวัข้อ นักลงทุนสมัพนัธ์   

โดยผูท้ีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มลูกบับุคคลภายนอก เป็นผูท้ีม่คีวามเหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าที่ เขา้ใจธุรกจิ
ของบรษิทั รวมทัง้วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยมขององคก์ร และสามารถสือ่สารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างดี ซึง่จะ
ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ ประธานเจา้หน้าทีด่า้นบญัชแีละการเงนิ และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

นอกจากนี้ บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนี้เพื่อแสดงถงึความโปร่งใสในการด าเนินธุรกจิ ไดแ้ก่  
1. เปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาท ิจ านวนครัง้

ของการประชุมและจ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่านมา 
2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึรปูแบบและลกัษณะ

ของค่าตอบแทน  
3. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ นโยบายการก ากบัดแูลการใชข้อ้มูลภายใน นโยบายการก ากบัดูแล

และจดัการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ นโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง และวธิกีารจดัการความเสีย่ง
ดา้นต่าง ๆ  

4. กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
5. จรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ ์
6. นโยบายเกีย่วกบัสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
7. จรยิธรรมทางธุรกจิ (Code of conduct) 

mailto:ir@eastcoast.co.th
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8. โครงสรา้งการถอืหุน้ พรอ้มรายละเอยีดกลุ่มผูถ้อืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 

9. โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 
10. วสิยัทศัน์และค่านิยมของบรษิทั 
11. ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 
12. โครงสรา้งกลุ่มบรษิทั รวมทัง้บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
13. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี 
14. งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานยอ้นหลงั 3 ปี  
15. หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
16. หลกัเกณฑ์การให้สทิธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุมผูถ้อืหุน้ หลกัเกณฑก์ารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และหลกัเกณฑก์าร
สง่ค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  

17. ขอ้บงัคบั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
18. ขา่วสารทีเ่ผยแพร่ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
19. ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงานหรอืรอ้งเรยีน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

ขอ้มูลต่าง ๆ ขา้งต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด และผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัแล้ว 
บรษิทัจะจดัใหม้กีารประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลเป็นประจ า เพื่อใหเ้กดิการปรบัปรุงใหม้คีวาม
ทนัสมยั และสามารถสง่ต่อขา่วสารขอ้มลูต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่างทัว่ถงึและทนัเวลา 

คณะกรรมการมนีโยบายใหฝ่้ายจดัการก าหนดทศิทางและสนับสนุนงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยจะจดัท า
แผนงานนกัลงทุนสมัพนัธป์ระจ าปี รวมทัง้ก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของนกัลงทุนสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้าร
สือ่สารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
หลกัปฏบิตัทิี ่7.6 
คณะกรรมการควรสง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู   
แนวปฏบิตัทิี ่7.6  
นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท์ีก่ าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

คณะกรรมการจะก ากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั  พรอ้ม
ทัง้ปรบัปรุงใหเ้ป็นขอ้มลูปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ 

 
หลกัปฏิบติัท่ี 8 : สนบัสนุนการมสีว่นร่วมและการสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้  
 

หลกัปฏบิตัทิี ่8.1 
คณะกรรมการควรดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั    
แนวปฏบิตัทิี ่8.1  
คณะกรรมการให้ความส าคญัต่อประเดน็ทีก่ฎหมายก าหนดและประเดน็ที่อาจมผีลกระทบต่อทศิทางการ

ด าเนินงานของกจิการว่า ไดผ้่านการพจิารณาและอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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บรษิทัใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั ซึง่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ดงักล่าวครอบคลุม
สทิธพิืน้ฐานต่าง ๆ อาท ิการซือ้ขายหรอืโอนหลกัทรพัยท์ีถ่อือยู่ การมสี่วนแบ่งในก าไรของกจิการ การไดร้บัข่าวสาร 
ขอ้มูลของกจิการอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อออกเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอน
กรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั อาท ิการจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ข
ขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธิ และการลดทุนหรอืเพิม่ทุน การเขา้ลงทุนในกจิการต่าง ๆ เป็นต้น ซึง่
นอกเหนือจากสทิธพิืน้ฐานดงักล่าวแลว้ บรษิทัก าหนดใหม้กีารด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสรมิและ
อ านวยความสะดวกในการใชส้ทิธิ และสนับสนุนการมสี่วนร่วมของผูถ้อืหุน้ ดงันี้ 

1) บริษัทจะเผยแพร่ขอ้มูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบรษิัทก่อนจดัส่ง
เอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม โดยบรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และ
เอกสารประกอบล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัประชุมส าหรบักรณีการจดัประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ส าหรบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้จะเป็นไปตามขอ้ก าหนดและหลกัเกณฑข์อง
หน่วยงานก ากบัดูแลทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึกฎหมายทีก่ าหนดไว้ โดยระบุวนั เวลา สถานที ่ วาระการ
ประชุม วตัถุประสงค์และเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมทีเ่สนอ 
หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด ตลอดจนขอ้มลูประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจและใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้เพื่อออกเสยีงลงคะแนน รวมถงึ
แจง้กฎเกณฑต่์าง ๆ ทีจ่ าเป็นและควรรบัทราบส าหรบัใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม และสทิธขิองผูถ้อืหุน้ใน
การเขา้ประชุมและออกเสยีงลงมติ ทัง้นี้บรษิทัไดจ้ดัท าหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้ฉบบัภาษาไทย 
และภาษาองักฤษเพื่อเผยแพร่และอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิ 

2) ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บรษิัทจะเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระทีไ่ดร้บัมอบหมายหรอืบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได้ โดยใชห้นังสอืมอบ
ฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม  

3) บริษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ ของบริษัท ที่บริษัทได้มีการ
เปิดเผยไว้ตามข้อก าหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้บรษิทัจะไม่เพิม่วาระการประชุมหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลู
ส าคญัโดยไม่แจ้งใหผู้้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะไม่มกีารแจกเอกสารที่มขีอ้มูลส าคญัเพิม่เติมในที่
ประชุมผูถ้อืหุน้อย่างกะทนัหนั เป็นตน้ 

4) เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถสง่ความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อื
หุน้ รวมถงึในการประชุม บรษิทัจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม แสดง
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละเป็นอสิระ โดยบรษิทัจะใหข้อ้มูลรายละเอยีดใน
เรื่องดงักล่าวอย่างเพยีงพอแก่ผูถ้อืหุน้ 

5) บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ตามแนวทาง
ปฏบิตัิของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริษัทได้ก าหนดไว้  ทัง้นี้บริษัทจะ
เปิดเผยหลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอเรื่องการบรรจุเป็นวาระการประชุม และการ
เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึง่โดยปกตจิะแจง้
ให้ทราบตัง้แต่เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นที่จะจดัขึน้ในช่วงเดอืนมีนาคม 
หรอืเดอืนเมษายน ของปีถดัไป ทัง้นี้ในกรณีทีค่ณะกรรมการปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระ
คณะกรรมการจะแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ  
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6) ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านจะเขา้ร่วมประชุมเวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุจ าเป็น เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
สามารถซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้

7) เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทจะจดัท ารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้ โดยจะมรีายละเอยีดของการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน รายชื่อ
กรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพรอ้ม
ค าถามค าตอบ และจะเปิดเผยต่อสาธารณะบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายในระยะเวลาไม่เกนิ 14 วนั นับ
จากวนัทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัมแีนวทางในการปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร
ของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั เพื่อเป็นการสรา้งความมัน่ใจใหก้บั
ผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบรษิทัจะดูแลใหก้ารใชเ้งนิของผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่างเหมาะสม และเกดิ
ประโยชน์สงูสุด ทัง้นี้ การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามล าดบัวาระการประชุมทีม่ี 
นอกจากนี้บรษิทัจะไม่แสดงความเอนเอยีงกบัผูถ้อืหุน้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการใหส้ารสนเทศทีย่งัไม่เปิดเผยเป็นการ
เฉพาะกลุ่ม และในกรณีทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สี่วนไดเ้สยีเกีย่วกบัเรื่องใด กรรมการหรอืผูบ้รหิารผูน้ัน้จะไม่มี
สทิธทิีจ่ะเขา้ร่วมประชุมในกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณามตกิารเขา้ท ารายการในธุรกรรมนัน้ ๆ 

บรษิทัมกีระบวนการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีช่ดัเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพื่อขอความเหน็ชอบ
จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่พจิารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดบัทีส่ามารถจงูใจและรกัษากรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหป้ฏบิตัิ
หน้าทีก่บับรษิทัได ้รวมทัง้อตัราค่าตอบแทนทีก่ าหนดสามารถเทยีบเคยีงไดก้บัค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรม
เดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั  

หลกัปฏบิตัทิี ่8.2 
คณะกรรมการควรดูแลให้การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย  โปร่งใส มี

ประสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 
แนวปฏบิตัทิี ่8.2  
ทีผ่่านมา คณะกรรมการไดก้ าหนดแนวปฏบิตัดิ าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้และยดึถอืปฏบิตัเิป็นประจ า

ทุกปี โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
1. คณะกรรมการจะก าหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยค านึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชุม

ของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซกัถามข้อมูล สถานที่จดั
ประชุมที่สะดวกต่อการเดนิทาง ทัง้นี้บรษิทัเลอืกสถานที่ทีจ่ะจดัการประชุมในเขตกรุงเทพมหานคร 
จากส านกังานใหญ่ของบรษิทัซึง่ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ซึง่เป็นนโยบายทีจ่ะอ านวยความ
สะดวกและส่งเสรมิใหผู้้ถือหุ้น นักวเิคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบนัที่มคีวามสนใจ สามารถเขา้ร่วม
ประชุมผูถ้อืหุน้ไดโ้ดยสะดวก  

2. คณะกรรมการจะดแูลไม่ใหม้กีารกระท าใด ๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระใหผู้้
ถอืหุน้จนเกนิควร โดยจะไม่ก าหนดใหผู้ถ้อืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะต้องน าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดง
ตนเกนิกว่าทีก่ าหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง  

3. คณะกรรมการไดส้ง่เสรมิใหม้กีารน าเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
การนับคะแนนและแสดงผลการออกเสยีงลงคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้
รวดเรว็ ถูกตอ้ง และแม่นย า 
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4. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย 
กฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้บงัคบัของบรษิทั และหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจดัสรรเวลาส าหรบัแต่ละ
วาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชญิประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง
ความเหน็และตัง้ค าถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัหรอืในวาระทีอ่ยู่ระหว่างการพจิารณา
นัน้ ๆ  

5. กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชุมและในฐานะผูถ้อืหุน้จะไม่สนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ได้
แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะในวาระส าคญัที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตดัสนิใจ ทัง้นี้เพื่อใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้ทุกคนสามารถร่วมตดัสนิใจในเรื่องส าคญัไดอ้ย่างเท่าเทยีม 

6. กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซกัถามใน
ประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

7. ก่อนเริม่การประชุม จะมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุ้นทราบถงึจ านวนและสดัส่วนของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 

8. บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารพจิารณาวาระแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระแต่งตัง้กรรมการ โดยใชบ้ตัร
ลงคะแนนเสยีงแยกเป็นรายบุคคล 

9. บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่ าคญั และจดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบั
หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออก
เสยีง และบตัรเสยีในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม  

 
หลกัปฏบิตัทิี ่8.3 
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้น 
แนวปฏบิตัทิี ่8.3  
บรษิทัมกีารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายในเยน็วนัทีจ่ดัการประชุมผูถ้อืหุน้

หรอือย่างชา้ไม่เกนิวนัท าการถดัไป ผ่านระบบแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของ
บรษิัท นอกจากนี้ได้มกีารจดัส่งส าเนารายงานการประชุมผูถ้ือหุ้นให้แก่นายทะเบยีน และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดย
ในรายงานการประชุมไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ประกอบดว้ย 

1. รายชื่อกรรมการและผู้บรหิารที่เขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมการประชุม และไม่เขา้ร่วมการ
ประชุม 

2. วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนนเสยีง มตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนนเสยีง (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ 
งดออกเสยีง และบตัรเสยี) ของแต่ละวาระการประชุม 

3. ประเดน็ค าถามและค าตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ - นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ  
 
 


