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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2555 (ครัง้ แรกหลังแปร
สภาพ) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 มีนโยบายริ เริ่ ม สร้ างการมี ส่วนร่ วมในการจัดทา ให้ ความเห็นในรายละเอียดของ
นโยบาย และได้ ดาเนินการออกมติอนุมตั ินโยบายการกากับดูแลกิจการอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรครัง้ แรก รวมถึงการ
แก้ ไขเพิ่มเติมในภายหลังจากวันที่ประชุมดังกล่าว โดยได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่
ดีตามหลักเกณฑ์หรื อแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องที่ได้ ถกู นาเสนอไว้ โดยหน่วยงานกากับดูแล เพื่อเสริ มสร้ างให้ กิจการมี ความ
โปร่ งใสในการดาเนินงานในทุกระดับชันทั
้ งในส่
้ วนของพนักงานระดับปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หาร ตลอดจนคณะกรรมการ ทังนี
้ ้
เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเสริ มสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืน ให้ ความสาคัญต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม อันจะนามาซึ่งประโยชน์ในระยะยาวแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายตลอดห่วงโซ่การดาเนินธุรกิจ
โดยนับ จากวันที่ ได้ มีก ารอนุมัติ น โยบายและหลัก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การในครั ง้ แรกแล้ วก็ ไ ด้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
เพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดที่ สาคั ญ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และแนวทางการปฏิบตั ิที่ดี ทังนี
้ ้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้ พิจารณาอนุมตั ินโยบายกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมที่
ยกเลิก เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลัก ทรั พย์ และตลาดหลัก ทรั พย์ โดยมีผลบังคับใช้ ตงั ้ แต่ปี 2560 เป็ นต้ นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้ นี ้
นโยบายกากับดูแลกิจการฉบับนีไ้ ด้ กาหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งเป็ นผู้นาหรื อผู้รับผิดชอบสูงสุดของ
องค์กรใช้ ในการกากับดูแลเพื่อเป็ นแนวทางให้ กิจการสามารถสร้ างความน่าเชื่อถือสาหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่ ายเพื่อประโยชน์ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยื น ตรงตามความมุ่งหวังของทังภาคธุ
้
รกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจน
ตลาดทุนและสังคมโดยรวม อันจะนามาซึง่ การสร้ างผลประกอบการที่ดีในระยะยาวในท้ ายที่สดุ
ทังนี
้ ้นโยบายการกากับดูแลกิจการจะได้ รับการพิจารณาทบทวนแก้ ไขตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับ
หลักการหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่จะมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขเพิ่มเติมในอนาคต
โดย “การกากับดูแลกิ จการ” หมายถึง ระบบที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในเชิงการกากับดูแล และควบคุมการตัดสินใจ
ดาเนินงานของคนในองค์กรให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ซึง่ รวมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ซึ่งครอบคลุมถึงเป้าหมายและแนวคิดหลักขององค์กร และ
เป้าหมายในระยะสัน้ แนวคิดหลักขององค์กรในรู ปแบบของวิสยั ทัศน์ หลักการ และรู ปแบบธุรกิจที่สร้ าง
คุณค่าให้ แก่กิจการ
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบาย และพิจารณาอนุมตั ิแผนงานและงบประมาณ
(3) การติดตาม ประเมิน และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
“การกากับดู แลกิ จการที ่ดี” ตามหลักปฏิบตั ิฉบับนี ้ หมายถึง การสร้ างหลักการกากับดูแลกิ จการที่สะท้ อน
โครงสร้ างแห่งความสัมพันธ์ ระหว่าง ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อใช้ เป็ นกรอบโครงสร้ างใน
การกาหนดเป้าประสงค์ทางธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงการกาหนดวิธีการ เพื่อให้ บรรลุเป้าประสงค์ทางธุรกิจนัน้ และวิธีการใน
การควบคุม และติดตามประเมินผลการดาเนินงานของบริ ษัทได้ อีกด้ วย
ซึง่ คณะกรรมการมีเป้าหมายในการกากับดูแลกิจการให้ นาไปสูเ่ ป้าหมายที่สาคัญ ดังนี ้
1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ ้นในระยะยาว
2. ประกอบธุรกิ จอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ มนุษยชน สร้ างความเท่าเทียมและเป็ นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
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3. เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิง่ แวดล้ อม
4. สามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง และพัฒนานวัตกรรมด้ านต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์และ
เพิ่มมูลค่าให้ กบั ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
หลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ได้ วางหลัก ปฏิ บัติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษัท รวม 8 ข้ อหลัก ดังนี ้
หลักปฏิบัติท่ ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติท่ ี 2 กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติท่ ี 3 เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติท่ ี 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบัติท่ ี 5 ส่งเสริ มนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติท่ ี 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติท่ ี 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัติท่ ี 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ไปปรับใช้ ตามบริ บททาง
ธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน ค่ านิยมองค์ กร และเป้ าหมายของบริษัท
วิสัยทัศน์
“มุง่ มัน่ ทีจ่ ะรักษาความมัน่ คง แข็งแกร่งในธุรกิจด้ านเฟอร์ นิเจอร์ สร้ างโอกาสการเติบโตของธุรกิจ
แสวงหาโอกาสขยายตัวสูธ่ ุรกิจอืน่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อความยัง่ ยืน”
วัตถุประสงค์
“การนาพาองค์กรให้ มีการพัฒนาและกาไรที่เติบโตอย่างยัง่ ยืน ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และมีการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี”
กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน (Strategy)
Sustainability = การพัฒนาให้ องค์กรเติบโตด้ วยความยัง่ ยืน ได้ แก่ การจัดหาแนวทางเพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จา่ ยในการ
เป็ นผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ของบริ ษัท / การขยายสูธ่ ุรกิจด้ านพลังงานทดแทน ซึง่ เป็ นแนวโน้ มที่สาคัญและเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
สร้ างความมัน่ คงด้ านพลังงาน เป็ นการสร้ างรายได้ และผลกาไรอย่างต่อเนื่องให้ กบั ภาพรวมของธุรกิจ รวมถึงการจัดหา
ธุรกิจใหม่ทงที
ั ้ ่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลัก หรื อโอกาสในธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสามารถสร้ างรายได้ ให้ เติบโตอย่างมัน่ คง เป็ นต้ น
รวมถึงการดาเนินธุรกิจด้ วยความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า สังคม สิง่ แวดล้ อม และมีการ
กากับดูแลกิจกิจการที่ดี
Diversification = การกระจายความเสีย่ งในธุรกิจ เช่น การมีทงรายได้
ั้
จากการจาหน่ายสินค้ าทังในและต่
้
างประเทศ การมี
กลุม่ ลูกค้ าที่หลากหลาย ตังแต่
้ การส่งออก ร้ านค้ าปลีกสมัยใหม่ โชว์รูมจาหน่ายสินค้ า ร้ านค้ าส่ง ร้ านค้ าปลีกเฟอร์ นิเจอร์ ทวั่
ประเทศ การพัฒนารูปแบบการจาหน่ายสินค้ าแบบอีคอมเมิร์ซผ่านออนไลน์แพลทฟอร์ ม และยังรวมถึงการขยายธุรกิจไปยัง
ธุรกิจประเภทอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจด้ านพลังงาน ธุรกิจเหมืองขุดคริ ปโตเคอร์ เรนซี่ (Cryptocurrency Mining) ธุรกิจพืชผลทาง
การเกษตร เพื่อกระจายความเสีย่ งและไม่พงึ่ พิงธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพียงอย่างเดียว
Adaptation = การพร้ อมสร้ างกลยุทธ์แห่งการเปลีย่ นแปลงและปรับตัวในธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการดาเนิน
ธุรกิจให้ เป็ นไปด้ วยความมัน่ คงและยัง่ ยืน ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจากธุรกิจการเป็ นผู้ผลิตชิ ้นส่วนเฟอร์ นิเจอร์ มาถึงผู้ผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ไม้
ยางพารา เฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ไม้ เอ็มดีเอฟ และผู้ผลิตกระดาษปิ ดผิวเพื่อลดต้ นทุนในการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น
ค่ านิยมองค์ กร
ทางานด้ วยใจที่มงุ่ มัน่ ในเป้าหมาย (Be Passionate and Determined)
ลดกระบวนการทางานแต่ได้ ประสิทธิภาพที่มากขึ ้น (Do More with Less)
แสวงหาการเติบโตและเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง (Pursue Growth and Learning)
สือ่ สารด้ วยใจที่เปิ ดกว้ าง เที่ยงธรรมและซื่อสัตย์ตอ่ ผู้อื่น (Build Open, Integrity, Honest Relationships with
Communication)
เป้ าหมาย
บริ ษัทกาหนดเป้าหมายหรื อตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานของบริ ษัททังที
้ ่เป็ นรูปตัวเงินและที่ไม่ใช่ตวั เงิน โดยจะ
รักษาอัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย และกาไรจากการดาเนินงานในกลุม่ บริ ษัทให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างน้ อยปี ละ
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ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 – 15 และมุง่ สูก่ ารเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้ นทุนในธุรกิจการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ แบบ
ครบวงจร เพื่อสร้ างความแข็งแกร่ งด้ านการแข่งขัน รวมถึงมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิและมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยสามารถรักษาระดับ
อัตรากาไรขันต้
้ นของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ต่อปี นอกจากนี ้จะต้ องสามารถสร้ างระดับความพึงพอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจากลูกค้ าได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 โดยพิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้ าประจาปี
สาหรับเป้าหมายระยะยาวนัน้ บริ ษัทกาหนดผลตอบแทนจากธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนคิดเป็ นสัดส่วนไม่
ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดภายในระยะเวลา
้
3 ปี รวมถึงการกระจายความเสี่ยง
ในการดาเนินธุรกิจสู่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพและโอกาสในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็ นผู้นาในธุรกิจ
การเป็ นผู้ผลิตและจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อการส่งออก และการเป็ นผู้นาในธุรกิจการจัดจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ ให้ กับ
ร้ านค้ าส่งร้ านค้ าปลีกทัว่ ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
หลักปฏิบัติท่ ี 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาที่สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่าง
ยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการควรเข้ าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นาที่ต้องกากับดูแลให้ องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ดี ซึง่ ครอบคลุมถึงการกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรสาคัญเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
แนวปฏิบตั ิที่ 1.1
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงบทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้ องค์กรมีการบริ หาร
จัดการที่ดี รวมถึงการประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผู้นาในการกากับดูแลกิจการ
โดยในแต่ละปี จะมีการพิจารณาและร่ วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเพื่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เหมาะสมกับช่วงเวลาในแต่ละปี นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน และ
การจัดสรรทรัพยากรบุคคล ได้ แก่ ผู้บริ หารและทีมงานที่ดูแลรับผิดชอบในแต่ละส่วนงานให้ สามารถปฏิบตั ิ งานได้ ตาม
แผนงานที่วางไว้ และสามารถบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้จะมีฝ่ายบริ หารระดับสูงเป็ นผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการกากับ
ดูแลและควบคุมการปฏิบตั ิงานของทีมงานระดับปฏิบตั ิการอย่างใกล้ ชิดเพื่อให้ สามารถทราบระดับเป้าหมายที่บรรลุ และ
อุปสรรคในการทางานที่เกิดขึ ้น รวมถึงเพื่อเป็ นการติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้เพื่อให้ ทนั ต่อ
การปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เพื่อรองรับปั ญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นให้ ทนั ต่อเหตุการณ์ และเพื่อให้ สามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ให้ เกิดขึ ้นได้ จริ ง
นอกจากนี ้จะมีการทบทวนวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
บริ ษัทที่มีการปรับปรุ งและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของธุรกิจการค้ า การลงทุนที่เกิดขึ ้นในแต่ละปี โดยบริ ษัทได้
คานึงถึงจริ ยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อมเป็ นสาคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกชุด ตามที่ได้ นาเสนอและผ่านการกลัน่ กรองและอนุมตั ิจากคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ กฎบัตรจะกาหนดให้ กรรมการ
บริ ษัทและกรรมการชุดย่อยจะต้ องบริ หารให้ การดาเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตลอดจนแนวทางที่ได้ กาหนดไว้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินงานที่สาคัญให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด รวมถึงการ
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กาหนดอานาจอนุมตั ิดาเนินการของคณะกรรมการบริ ษัทที่มีอานาจอนุมตั ิในเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยตามที่
กาหนด
ในแต่ละครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลให้ มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ ้นในแต่ละไตรมาส หรื อในแต่ละครัง้ ของการประชุมที่มีวาระการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบตั ิงาน
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายไว้
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีนโยบายสาหรับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน เพื่อแสดงถึงหลักการและแนวทางใน
การดาเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ประกอบด้ วย นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และดูแล
ให้ มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวถึงกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทัง้ มีการติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั ิเป็ นประจา
บริ ษัทมีโครงสร้ างคณะกรรมการ และการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษัท และกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีบทบาทที่สาคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายการดา เนินงานของบริ ษัท
รวมถึ ง การดูแ ลเพื่ อ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานผลการด าเนิ น การ ทัง้ นี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายซึ่งสามารถนาประสบการณ์ ที่มีมาพัฒนาและ
กาหนดแนวทาง นโยบาย วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์การดาเนินงาน เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี
ทังนี
้ ้การติดตาม ประเมินผลและดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการ
รายงานผลการดาเนินงานประจารายไตรมาส และประจาปี โดยการรายงานผลการดาเนินงาน จะพิจารณาจากความ
คืบหน้ าและกลยุทธ์ การดาเนินงานที่ถูกนาไปปฏิบัติ ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ที่กาหนดไว้ โดยการรายงานผลการ
ดาเนินงานดังกล่าวทางกรรมการผู้จดั การ และคณะกรรมการบริ หาร จะเป็ นผู้นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 1.2
ในการสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ นาไปสูผ่ ลอย่างน้ อย คือ สามารถ
แข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย เป็ นประโยชน์ ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม
รวมถึงสามารถปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง
แนวปฏิบตั ิที่ 1.2
1. บริ ษัทคานึงถึงความสามารถในการแข่งขันและการสร้ างผลประกอบการที่ดีในระยะยาว โดยวางรากฐาน
กลยุทธ์การพัฒนาที่ยงั่ ยืนผ่านการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการให้ มีประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการติดตามปั จจัยต่าง ๆ โดยรอบด้ านที่ก่อให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ เพื่อให้ สามารถปรับตัว
ได้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง โดยบริ ษัทมีคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งที่จะเป็ นผู้ติดตาม ตรวจสอบ และให้
นโยบายการบริ หารจัดการความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ เพื่อให้ ฝ่ายบริ หารจัดการสามารถนานโยบายไปเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ ลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ จากปั จจัย
ทางด้ านธุรกิจที่มีการเปลีย่ นแปลงได้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทยังมีนโยบายที่จะสร้ างความสามารถ
ในการแข่งขันให้ เกิดขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางเพื่อลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายการผลิตเฟอร์ นิเจอร์ การ
สร้ างแนวทางความรู้ ด้านการผลิตให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการใช้ ทรัพยากรในการผลิตให้ ลดลงได้
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อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเป็ นแนวทางที่จะสามารถสร้ างความยัง่ ยืนของธุรกิจ รวมถึงความสามารถในการแข่งขัน
ซึง่ จะช่วยสร้ างผลประกอบการที่ดีให้ แก่บริ ษัทในระยะยาวด้ วย
2. บริ ษัทคานึงถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้ เสีย โดยได้ กาหนดนโยบายจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ บริ ษัทเชื่อว่า การประกอบธุรกิจอย่างซื่อตรง มีจริ ยธรรม เคารพในสิทธิของ
ผู้อื่น และปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียอย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม จะเป็ นรากฐานที่สาคัญสาหรับแนวทางการ
ประกอบธุรกิจที่จะสร้ างความยัง่ ยืนให้ เกิดขึ ้น
3. บริ ษัทคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อม ผ่าน
แนวทางปฏิบัติเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งกาหนดให้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัท จะต้ องมี
วิธีการบริ หารจัดการเศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการบริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตของบริ ษัท ได้ แก่ เศษไม้ เศษขี ้เลือ่ ย ฝุ่ น ละอองสี เศษสี เศษวัสดุ กาวที่ใช้ ในกระบวนการ
ผลิต เป็ นต้ น
4. บริ ษัทคานึงถึงความสามารถในการปรับตัวได้ ภายใต้ ปัจจัยการเปลีย่ นแปลง เนื่องจากในยุคข้ อมูลข่าวสารมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และต่อเนื่อง ดังนันการติ
้
ดตามความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ ้นทังจากปั
้
จจัยที่
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจ รวมถึงปั จจัยที่อาจจะส่งผลกระทบโดยอ้ อม เหล่านี ้ล้ วนเป็ นข้ อมูลสาคัญที่
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารจะต้ องรู้ เท่าทันการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น เพื่อจะสามารถกาหนดนโยบาย
การทางานให้ พร้ อมรับมือ และลดผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้น ซึ่งเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ ้น
ในช่วงปี 2563 จากผลกระทบของเชื ้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) นับเป็ นความท้ าทายที่สาคัญ
ที่สง่ ผลให้ บริ ษัทต้ องพร้ อมรับมือ และหานโยบายการจัดการแก้ ไขปั ญหา เพื่อสร้ างความอยู่รอดให้ เกิดขึ ้น
ได้ ภายใต้ สถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาและไม่อาจควบคุมได้ ในช่วงที่ผา่ นมา เป็ นต้ น
หลักปฏิบตั ิที่ 1.3
คณะกรรมการมีหน้ าที่ดแู ลให้ กรรมการทุกคนและผู้บริ หารปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สจุ ริ ตต่อองค์กร และดูแลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบตั ิที่ 1.3
กรรมการของบริ ษัททุกคนเข้ าใจถึงหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท ที่จะต้ องมีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์ สุจริ ต ต่อองค์ ก ร ดูแ ลให้ การดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย เช่ น พระราชบัญ ญัติบ ริ ษัท มหาชนจ ากัด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล ข้ อบังคับบริ ษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึง
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง อาทิ การจัดให้ มีกระบวนการอนุมตั ิการดาเนินการที่สาคัญ ในธุรกรรมที่
เกี่ยวข้ องกับการเข้ าลงทุน การทาธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสาคัญ รายการที่มีส่วนได้ เสีย การเข้ าทา
รายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อการจ่ายเงินปั นผล ให้ เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด
ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัททุกท่านพร้ อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ และปรับปรุ งตัวเองให้ ทนั สมัย
อยูต่ ลอดเวลา รวมถึงให้ มีความเข้ าใจต่อกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องที่มีการเปลีย่ นแปลง
ตามยุคสมัยที่เกิดขึ ้น โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัททุก
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ท่านยังอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่แ ละเพียงพอ โดยถื อ ปฏิ บ ั ติ เ ป็ นหน้ าที่ ที่ จ ะต้ อง เข้ า
ประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ยกเว้ นกรณีที่มีเหตุผลจาเป็ น
ในกรณีของกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศและให้ ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจ โครงสร้ าง
การดาเนินธุรกิ จ ข้ อมูลสัดส่วนรายได้ ผลการดาเนินงานในอดีต ที่ผ่านมา โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท กฎเกณฑ์
ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง การจัดทารายงานการมีสว่ นได้ เสีย นโยบายด้ านการ
กากับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ฯลฯ ที่ถือได้ วา่ เป็ นข้ อมูลสาคัญและควรต้ องทราบของ กรรมการเข้ า
ใหม่ ทังนี
้ ้เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจและการดาเนินงานด้ านต่าง ๆ ของบริ ษัทและเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการ
หลักปฏิบตั ิที่ 1.4
คณะกรรมการควรเข้ าใจขอบเขตหน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ กรรมการ
ผู้จดั การและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ 1.4
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการ ที่ระบุหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้ อ้างอิงในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการทุกท่าน และ
จะมีการทบทวนรายละเอียดในกฎบัตรเป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ยังได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการไว้ อย่างชัดเจน โดยกรรมการบริ ษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายบริ ษัท และกากับ
ดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการ ขณะที่ฝ่ายจัดการทาหน้ าที่บริ หารงานด้ านต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด โดยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ ไม่ได้ เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อการแบ่งแยก
บทบาทหน้ าที่ด้านการกาหนดนโยบาย และส่วนปฏิบตั ิงานตามนโยบายอย่างชัดเจน โดยได้ จดั ทารายละเอียดของขอบเขต
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และกรรมการ
ผู้จดั การไว้ เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
หลักปฏิบัติท่ ี 2 : กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.1
คณะกรรมการควรกาหนดหรื อดูแลให้ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน โดย
เป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้ องกับการสร้ างคุณค่าให้ ทงกิ
ั ้ จการ ลูกค้ า ผู้มีสว่ นได้ เสีย และสังคมโดยรวม
แนวปฏิบตั ิที่ 2.1
บริ ษัทกาหนดวัตถุประสงค์ คือ “การนาพาองค์ กรให้ มีการพัฒนาและก าไรที่เติบโตอย่า งยั่งยืน ด้ วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้ อม และมีการกากับดูแลกิจการที่ดี” และกาหนดเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ภายในระยะเวลา 3 ปี วา่ “จะ
รักษาอัตราการเจริ ญเติบโตของยอดขาย และกาไรจากการดาเนินงานในกลุม่ ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ให้ เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่าง
น้ อยปี ละไม่ต่ากว่าร้ อยละ 10 – 15 และมุ่งสู่การเป็ นองค์กรพัฒนาต่อยอดการลงทุนเพื่อลดต้ นทุนในธุรกิจการผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ แบบครบวงจร เพื่อสร้ างความแข็งแกร่งด้ านการแข่งขัน รวมถึงมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ
และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสีย เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยสามารถ
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รักษาระดับอัตรากาไรขันต้
้ นของธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 25 ต่อปี นอกจากนี ้จะต้ องสามารถสร้ างระดับความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทจากลูกค้ าได้ ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 โดยพิจารณาจากผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้ า
ประจาปี ”
ซึ่งจะเห็นได้ ว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน เน้ นการสร้ างคุณค่าให้ แก่
กิจการ ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์ร่วมกันทังในส่
้ วนของลูกค้ าที่จะได้ มีโอกาสใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนารู ปแบบสิน ค้ า มี
แนวทางการลดต้ นทุน เพื่อให้ สามารถจาหน่ายสินค้ าได้ ในราคาที่สมเหตุสมผล ผู้มีสว่ นได้ เสียมีโอกาสได้ รับประโยชน์จาก
แนวทางการต่อยอดธุรกิจของบริ ษัทสู่ต้นน ้า เพื่อลดต้ นทุนการผลิตสินค้ า ได้ แก่ Supplier ผู้จัดจาหน่ายวัตถุดิบ สถาบัน
การเงินที่ให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษัท รวมถึงธุรกิจด้ านพลังงานทดแทนที่จะให้ ประโยชน์และเป็ นส่วนหนึง่ ของการ
สร้ างความมัน่ คงทางด้ านพลังงานให้ เกิดขึ ้นในสังคม และชุมชนที่บริ ษัทมีโอกาสเข้ าไปลงทุนในพื ้นที่ดงั กล่าว
บริ ษัทได้ สง่ เสริ มให้ บคุ ลากรทุกระดับมีสว่ นร่ วมในการนาเสนอและตัดสินใจที่จะกาหนดแนวทางการทางานที่
ช่วยส่งเสริ มให้ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อก่อให้ เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กรขึ ้นที่ทกุ คนจะต้ อง
ตระหนักถึงการใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรมในการทางาน
หลักปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลาง
และ/หรื อประจาปี ของกิจการสอดคล้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการโดยมีการนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
แนวปฏิบตั ิที่ 2.2
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ การจัดทากลยุทธ์และแผนงานประจาปี สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักของกิจการ โดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้ อมของกิจการ ณ ขณะนัน้ รวมถึงการคาดการณ์ ปัจจัยที่อาจจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลง และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นได้ ในอนาคต โดยในทุกครัง้ ที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษัท จะมีการ
สอบถามถึ ง ความก้ าวหน้ า ในการปฏิ บัติ งานจากกรรมการผู้จัด การและผู้บริ ห ารที่เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น การทบทวน
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากลยุทธ์ และแผนการทางานที่วางไว้ ได้ คานึงถึงผลกระทบในระยะเวลา
ที่อาจจะเกิดขึ ้น และพอจะคาดการณ์ได้ นอกจากนี ้ยังรวมถึงการดูแลให้ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้ อม ปั จจัยและความ
เสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียที่เกี่ยวข้ องตลอดสาย ซึ่งผู้มีสว่ นได้ เสียในที่นี ้ครอบคลุมถึง พนักงานบริ ษัท
ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกากับดูแล เป็ นต้ น นอกจากนี ้
คณะกรรมการยังตระหนักถึงความเสี่ยงของการตังเป้
้ าหมายที่อาจนาไปสูก่ ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย การทุจริ ต หรื อขาด
จริ ยธรรม เป็ นประเด็นหลักที่จะมีการทักท้ วงถึงความเสี่ยงของเป้าหมายเมื่อมีการพิจารณาประกอบกับปั จจัยแวดล้ อม
ต่าง ๆ ที่อาจจะเอื ้อให้ เกิดความเสี่ยงดังกล่าวด้ วย
โดยคณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ ทวั่ ทัง้
องค์กร เพื่อทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะได้ รับทราบข้ อมูลและสามารถวางแผนวิธีการการปฏิบตั ิงานที่สอดรับและเป็ นไป
ตามความต้ องการขององค์กรได้
ทังนี
้ ้ในการสร้ างช่องทางการมีสว่ นร่วมหรื อช่องทางการสือ่ สารระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับกิจการ บริ ษัทได้ จดั ทา
ข้ อมู ล เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ การติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ หรื อช่ อ งทาง Contact us ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.eastcoast.co.th ซึ่งเป็ นเว็บไซต์ หลักของบริ ษัทเพื่อให้ กิจ การสามารถเข้ าถึงและได้ รับข้ อมูลประเด็นหรื อความ
ต้ องการของผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ได้ โดยที่ผ่านมาหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ จะได้ รับการติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์
8

บริษัท อีสต์ โคสท์ เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)

สายตรงเข้ ามาที่หน่วยงานเป็ นช่องทางที่ปัจจุบนั ได้ รับการติดต่อมากที่สดุ บางส่วนทาให้ สามารถรับทราบประเด็นและ
ความคาดหวังส่วนหนึ่งจากผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งในบางประเด็นที่ได้ รับทราบสามารถนาเสนอต่อระดับผู้บริ หารเพื่อนาไป
วิเคราะห์และต่อยอดการสร้ างคุณค่าร่วมกับผู้มีสว่ นได้ เสียมาดาเนินการให้ เกิดผลได้ รวมถึงการส่งข้ อมูลสอบถามหรื อข้ อ
ร้ องเรี ยนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งจะส่งตรงมาที่อีเมล์ของผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อรับทราบข้ อมูลที่สอบถามเข้ ามารวมถึง ข้ อ
ร้ องเรี ยนต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทมีนโยบายที่จะกากับดูแลเพื่อเปิ ดโอกาสช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้มีสว่ นได้ เสียกับ
กิจการให้ มากขึ ้น
คณะกรรมการตระหนักถึงการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ให้ เกิดความเหมาะสม และปลอดภัย เพื่อ
ส่งเสริ มให้ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจทังในส่
้ วนของธุรกิจ
หลัก และธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเข้ าลงทุน โดยในส่วนของธุรกิ จเฟอร์ นิเจอร์ ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทนัน้ ได้ หาแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้ นทุนในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการนาเทคโนโลยีเครื่ องจักรที่มีความทันสมัยเข้ ามา
ใช้ ในกระบวนการผลิตโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดจานวนแรงงานในสายการผลิต ลดต้ นทุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อป้องกัน
ปั ญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต และเพื่อดูแลการผลิตให้ สอดคล้ องกับรู ปแบบ
ของเฟอร์ นิเจอร์ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความต้ องการของตลาด สาหรับในส่วนของธุรกิจพลังงานทดแทน ที่บริ ษัทได้ เข้ า
ลงทุนในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการเลือกใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความ
ทันสมัย และสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีต่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้ าได้ ในระยะยาวสอดคล้ องกับอายุของสัญญาซื ้อ
ขายไฟฟ้าที่ได้ รับในแต่ละโครงการ
หลักปฏิบัติท่ ี 3 : เสริ มสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิที่ 3.1
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ทังในเรื
้ ่ องขนาด องค์ประกอบ
สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระ อย่างเหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.1
บริ ษัทกาหนดนโยบายองค์ประกอบและโครงสร้ างของคณะกรรมการให้ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
หลากหลาย ทังในด้
้ านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้ านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษัท เพศ อายุ และต้ องมี
กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หารอย่างน้ อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักที่บริ ษัทดาเนินกิจการ
อยู่ โดยคณะกรรมการชุดปั จจุบนั มีขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้ วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่
เพียงพอ ที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน นอกจากนี ้ในส่วนของ
คณะกรรมการยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระใน
จานวนที่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ กาหนดไว้ ซึ่งประกอบด้ วยคณะกรรมการอิสระไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน
ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ได้ เปิ ด เผยนโยบายในการก าหนดองค์ ป ระกอบและโครงสร้ างของคณะกรรมการที่ มี ค วาม
หลากหลาย และข้ อมูลกรรมการ ได้ แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่งกรรมการ การดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น และส่วนได้ เสีย ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไว้ ใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) หนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
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หลักปฏิบตั ิที่ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ มนั่ ใจว่า องค์ประกอบและการ
ดาเนินงานของคณะกรรรมการเอื ้อต่อการใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.2
บริ ษัทกาหนดแนวปฏิบตั ิว่า ประธานกรรมการบริ ษัท จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ เป็ น
บุคคลที่มีความเหมาะสมต่อตาแหน่งประธานกรรมการ และไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การซึ่งดูแลรับผิดชอบใน
ส่วนการนานโยบายไปปฏิบตั ิใช้ เพื่อให้ เกิดความเชื่อมัน่ ได้ ว่า องค์ประกอบและการดาเนินงานของคณะกรรมการเอื ้อต่อ
การใช้ ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่ างเป็ นอิสระ นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
ประธานกรรมการ ในฐานะที่ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผู้นาของคณะกรรมการไว้ ชดั เจนเป็ นที่เรี ยบร้ อย
นอกจากนีใ้ นคณะกรรมการส่วนใหญ่ควรเป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารที่สามารถให้ ความเห็นเกี่ยวกับการ
ทางานของฝ่ ายจัดการได้ อย่างอิสระหรื อมีโครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท ที่ประกอบด้ วยจานวนกรรมการอิสระที่มากกว่า
กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกาหนดนโยบายให้ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ดารงตาแหน่งต่อเนื่องได้ ไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวันที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ครัง้ แรกตามโครงสร้ างของคณะกรรมการ
บริ ษัท แต่อย่างไรก็ตามอาจได้ รับการแต่งตังต่
้ อไปตามวาระที่คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิ แต่จะไม่เป็ นการต่อวาระโดย
อัตโนมัติ กล่าวคือ คณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณาจากผลการปฏิบั ติหน้ าที่ของกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ประโยชน์ที่มีต่อบริ ษัท ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงการปกป้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท
เป็ นสาคัญ
ในกรณีก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่ องสาคัญ คณะกรรมการอาจจะพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ด
ย่อย เพื่อพิจารณากลัน่ กรองข้ อมูลในประเด็นเฉพาะเรื่ อง และเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นชอบต่อไป อาทิ ในส่วนของนโยบายสาคัญที่จะกาหนดแนวทางการบริ หารจัดการความเสี่ยงเฉพาะเรื่ อง จะผ่านการ
พิจารณากลัน่ กรองรายละเอียดโดยคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง เป็ นต้ น
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จานวน
ครัง้ ของการประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่ วมประชุมในปี ที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
นอกจากนี ้ในการพิจารณาอนุมตั ิ รับรองหรื อให้ ความเห็นต่อวาระการประชุม คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับจานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้ องมีกรรมการอยูไ่ ม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
หลักปฏิบตั ิที่ 3.3
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ ได้
คณะกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.3
ในแต่ละปี คณะกรรมการสรรหา จะเป็ นผู้มีหน้ าที่คดั เลือกกรรมการบริ ษัท ซึ่งจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกกรรมการใหม่ โดยก่อนการนาเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้ให้
ความเห็น โดยตามรายชื่อที่นาเสนอจะต้ องเป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วน ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
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2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้ รวมถึงการใช้ ฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) มาเป็ นข้ อมูลประกอบการสรรหากรรมการใหม่ รวมทังรายชื
้
่อที่นาเสนอจะต้ อง
เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทุม่ เท และมีทกั ษะ ประสบการณ์ด้านการบริ หารงานในธุรกิจหลัก รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่บริ ษัท
ได้ เข้ าไปลงทุนเป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ในการสรรหากรรมการ จะต้ อ งดาเนินไปอย่างสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทด้ วย เช่นที่ผ่านมา บริ ษัทได้ มีการเข้ าลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงานเพิ่มขึ ้น ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้
พิจารณาคัดเลือกกรรมการเข้ าใหม่ ที่มีคณ
ุ สมบัติและประสบการณ์ และเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านพลัง งาน เข้ า
มา เพื่อเสริ มศักยภาพให้ กบั ภาพรวมของคณะกรรมการบริ ษัท นอกจากนี ้จากความจาเป็ นในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อ
นามาใช้ ตอ่ ยอดการลงทุนในธุรกิจด้ านพลังงาน รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต
การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
(1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทจะต้ องเป็ นกรรมการบริ ษัทซึ่งได้ รับการแต่งตังจาก
้
คณะกรรมการบริ ษัท และเห็นชอบโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท และมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมถึงประกาศ ข้ อบังคับ และ/หรื อระเบียบของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
ทัง้ นี ้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ น ผู้มี ความรู้ ด้ านการบัญชี แ ละการเงิ น รวมถึง การมีคุณสมบัติ ของ
กรรมการอิสระ ตามคานิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท
ทังนี
้ ้กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้ น อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจใน
การดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้มีอานาจ
ควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
 ได้ รับแต่งตังจากคณะกรรมการ
้
หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้ เป็ นกรรมการตรวจสอบ
 มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่ สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และหลักเกณฑ์ทเี่ ห็น
ควรและเหมาะสมของบริ ษัทเอง
 ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท
 ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย หรื อบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจด
ทะเบียน
 พิจารณาวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ โดยหากเป็ นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งอีกวาระ จะต้ องมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้ รับแต่งตังให้
้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรกไม่เกินกว่า 9 ปี โดยจะพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและความ
จาเป็ น หากจะแต่งตังให้
้ กรรมการอิสระท่านนันด
้ ารงตาแหน่งต่อไป
 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทังนี
้ ้ ต้ องมี
กรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึง่ คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้ าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
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 มีหน้ าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้ วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการ
ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ จะดาเนินการโดยคณะกรรมการสรรหา โดยจะพิจารณาคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
2. สาหรับกรณีที่เป็ นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้ าดารงตาแหน่งอี กวาระหนึ่ง จะพิจารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานในช่วงที่เคยดารงตาแหน่ง และพิจารณาถึงจานวนบริ ษัทที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดารงตาแหน่ง ซึง่ ไม่ควรเกิน
5 บริ ษัทจดทะเบียน เพื่อป้องกันปั ญหาด้ านประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
3. เมื่อได้ รายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมแล้ ว จึงจะนารายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อ
พิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตังต่
้ อไป
4. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม ถ้ า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสามของคณะกรรมการที่
จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จับฉลากกันว่าผู้ใดจะต้ องออกจากการเป็ น
กรรมการ ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้ นจาก
ตาแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการโดยใช้
้
เสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
5.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
5.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตามข้
ั้
อ 3.1 เลือกตังบุ
้ คคลเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
5.3 บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับ
ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ให้ ประธานในที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
6. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการมี
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายมหาชนเข้ าเป็ น
กรรมการแทนตาแหน่งกรรมการที่วา่ งในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้ อยกว่า 2
เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้ าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ ในตาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่ ตนแทน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อ ยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ผู้บริ หารระดับสูงสุด
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คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยคุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการที่
ต้ องการสรรหาจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท ประสบการณ์ ด้านการ
บริ หารงาน ความทุม่ เทในการทางาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์และวิสยั ทัศน์ด้านการบริ หารงานที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อน
องค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ที่ดกี บั บุคคลหรื อองค์กรต่าง ๆ การมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมที่ดี นอกจากนี ้จะต้ องเป็ น
ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ของหน่วยงานกากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเป็ นส่วนหนึ่งที่สาคัญในการ
พิจารณาของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้ วย
นับตังแต่
้ ปี 2558 บทบาทการสรรหากรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุดเป็ นหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง
ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ที่
ผ่านมา ซึง่ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะเข้ ามาดาเนินการด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. พิจารณาโครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
2. พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
4. จัดทาแผนการพัฒนากรรมการ
5. จัดทาแผนการสืบทอดงาน (Succession Plan)
บริ ษัทมีนโยบายในการกาหนดองค์ ประกอบของคณะกรรมการโดยการใช้ เครื่ องมือ ตารางการพิจารณา
องค์ประกอบความรู้ ความสามารถของกรรมการ (Board Competency Matrix) เพื่อจะนามาประกอบการพิจารณาเรื่ อง
การวิเคราะห์ทกั ษะที่จาเป็ นเพื่อนามาใช้ ในการสรรหากรรมการบริ ษัท ซึ่งจะแบ่งหัวข้ อหลักที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
ออกเป็ น 3 หัวข้ อหลัก ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ทักษะ และประสบการณ์ ความรู้ในด้ านต่าง ๆ อาทิ ด้ านบัญชี การเงิน กฎหมาย ฯลฯ รวมถึงความสามารถด้ านพฤติกรรม
อาทิ การทางานเป็ นทีม การประสานงาน ความกล้ าได้ กล้ าเสีย ฯลฯ ซึง่ หากพิจารณาจากตารางดังกล่าวแล้ ว องค์ประกอบ
ของกรรมการแต่ละท่าน เมื่อนามาพิจารณาต่อภาพรวมของคณะกรรมการแล้ วมีความครอบคลุมในทุก ๆ หัวข้ อ
คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้พิจารณาว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความเหมาะสม และครอบคลุมความรู้
ประสบการณ์ ความสามารถ และทักษะ ครบถ้ วนเพียงพอ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพในการดาเนินงานใน
ส่วนของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลกรรมการ ได้ แก่ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ และการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (56-1 One Report) และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ก่อนการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหา ในแต่ละปี บริ ษัทจะมีประกาศเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่
ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรได้ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทสามารถเสนอรา ยชื่อได้ โดยนา
ประกาศขึ ้นแสดงในเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยในกระบวนการแต่งตังกรรมการใหม่
้
คณะกรรมการสรรหาจะเสนอรายชื่อและ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้แต่งตังกรรมการ
้
โดยบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูล
เกี่ยวกับบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด และนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ทังนี
้ ้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา จะต้ องประกอบด้ วย
กรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 ท่าน และอย่างน้ อย 1 ท่าน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาเป็ น
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กรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะมีการพิจารณาถึงการอุทิศตน
เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ตลอดจนถึงผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้ วย
ดังนันบริ
้ ษัทจึงเชื่อมัน่ ว่าการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจนเพียงพอ
หลักปฏิบตั ิที่ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้ โครงสร้ างและอัตรา
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ ดาเนินงานได้ ตามเป้าหมายทัง้
ระยะสันและระยะยาว
้
แนวปฏิบตั ิที่ 3.4
บริ ษัทได้ จัดให้ มีคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทน สาหรับหลักเกณฑ์และขันตอนการเสนอค่
้
าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะนาเสนอค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ การพิจารณาจานวนบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ที่เพิ่มขึ ้นตาม
โครงสร้ างการดาเนินธุรกิจ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนาข้ อมูลค่าตอบแทนที่
กาหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบเป็ นประจาทุกปี อ้ างอิงกับขนาดธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กาไรสุทธิใกล้ เคียงกับ
ของบริ ษัท รวมถึงการแยกตามหมวดธุรกิจ – ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามรายงานข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ จัดทาขึ ้นโดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย เพื่อให้ มนั่ ใจว่าโครงสร้ าง
และอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น และจูงใจให้ คณะกรรมการนาพาองค์กร
บรรลุได้ ต ามเป้า หมายที่ ว างไว้ ได้ ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว และสามารถเปรี ย บเที ย บได้ กับ ระดับ ที่ ป ฏิ บัติ อ ยู่ใ น
อุตสาหกรรม
ทังนี
้ ้องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ระบุไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน จะต้ องประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อย 3 ท่าน และอย่างน้ อย 1 ท่าน ต้ องเป็ นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็ นกรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอรายละเอียดโครงสร้ างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้
รูปแบบที่เป็ นตัวเงิน และไม่ใช่ตวั เงินต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้ มีความ
เหมาะสม ก่อนที่จะนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี ทังนี
้ ้
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน จะแบ่งออกเป็ น ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี ้ยประชุมต่อครั ง้ และค่าตอบแทนพิเศษหรื อ
โบนัส และปั จจุบนั ยังไม่มีรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงินให้ แก่คณะกรรมการแต่อย่างใด
บริ ษั ทได้ เปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์ ก ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รู ปแบบและจานวนของ
ค่าตอบแทน ทังในส่
้ วนที่ได้ รับจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
หลักปฏิบตั ิที่ 3.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กรรมการทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่และจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.5
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คณะกรรมการตระหนักถึงความสาคัญของการสร้ างกลไกสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของตนเอง
โดยในกรณีของกรรมการใหม่ที่เข้ ารับตาแหน่งในบริ ษัทเป็ นครัง้ แรกจะจัดให้ มีการปฐมนิเทศกรรมการ ผ่านการนาเสนอ
ข้ อมูลเกี่ ยวกับบริ ษัท ได้ แก่ ความรู้ เกี่ ยวกับโครงสร้ างคณะกรรมการในปั จจุบัน โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โครงสร้ างองค์ ก ร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ข้ อมูลผลการดาเนินงานในช่วงที่ผา่ นมา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจที่ระบุ
ไว้ ในแผนงาน กฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง การจัดทารายงานการมีส่ วน
ได้ เสีย นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ฯลฯ ต่อกรรมการบริ ษัทที่เข้ าใหม่ เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดที่สาคัญของบริ ษัท รวมถึงการส่งคณะกรรมการเข้ าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ กรรมการของ
บริ ษัทจดทะเบียนต้ องผ่านการอบรม
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษัท บริ ษัทได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่น
ของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริ ษัท เพื่อให้ มนั่ ใจว่า กรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ กับบริ ษัทได้ อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้การเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทจด
ทะเบียนของกรรมการบริ ษัทไม่ควรเกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะพิจารณาจากประโยชน์ที่ได้ รับจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ การให้ คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น ข้ อมูลจานวนครัง้ ในการเข้ าร่ วม
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ จัดให้ มีขึน้ ทังหมดในรอบปี
้
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One
Report) โดยกาหนดว่า กรรมการแต่ละคนควรเข้ าร่ วมประชุมไม่น้อยกว่าร้ อยละ 75 ของจานวนการประชุมทังหมด
้
ทังนี
้ ้
ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่พบกรณีที่กรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หาร หรื อเป็ นผู้มีสว่ นได้
เสียไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้ งกับบริ ษัทแต่อย่างใด
หลักปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย
และกิจการอื่นที่บริ ษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริ
้ ษัทย่อยและกิจการอื่น
ที่บริ ษัทไปลงทุนมีความเข้ าใจถูกต้ องตรงกันด้ วย
แนวปฏิบตั ิที่ 3.6
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมเป็ น 3 ส่วนหลัก โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
1. นโยบายการกากับดูแลด้ านการบริ หาร
 การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม บริ ษัทจะส่งบุคคลที่ได้ รับมติ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเข้ าเป็ นกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยและ
บริ ษัทร่ วมอย่างน้ อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมนัน้ โดย
ก าหนดให้ ก รรมการและผู้ บริ ห ารที่ เ สนอชื่ อ นี ม้ ี คุ ณ สมบัติ บทบาท หน้ า ที่ แ ละ ความ
รับผิดชอบ เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
 กรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับแต่งตังตามมติ
้
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท
ให้ ดารงตาแหน่งในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบหลัก
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ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วมนันจะ
้
กาหนด อย่างไรก็ตามกรรมการและผู้บริ หารที่ได้ รับการแต่งตังจะต้
้ องมีหน้ าที่ดูแล รักษา
ผลประโยชน์ให้ กบั บริ ษัท และดูแลให้ เป็ นไปอย่างสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทแม่
กรรมการของบริ ษั ท ต้ อ งด าเนิ น การให้ บ ริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท ร่ วม มี ร ะบบควบคุม ภายในที่
เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ ้นกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
รวมทังควบคุ
้
มให้ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม มีระบบงานที่ชดั เจนเพื่อแสดงได้ วา่ มีระบบเพียงพอ
ในการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่สาคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดได้ อย่ างต่อเนื่องและ
น่าเชื่อถือ รวมทังมี
้ ช่องทางให้ กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทสามารถได้ รับข้ อมูลเพื่อใช้ ใน
การติดตาม ดูแลผลการดาเนินงาน และฐานะการเงิน การทารายการระหว่างบริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วมกับกรรมการ และผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย บริ ษั ทร่ วม และการทารายการที่ มี
นัยสาคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
โดยอาจแต่ง ตัง้ ที ม ผู้ต รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริ ษั ท หรื อ ว่าจ้ า งผู้ตรวจสอบ
ภายในจากภายนอกก็ได้ และดูแลให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม เป็ นประจาด้ วย
กรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทย่อยจะต้ องเปิ ดเผย และนาส่งข้ อมูลส่วนได้ เสียของตนและ
บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ องแจ้ งทราบต่ อ คณะกรรมการของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ทราบถึ ง
ความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษัทในลักษณะที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ และจะต้ อ งหลี ก เลี่ ย งการท ารายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่แจ้ งเรื่ อง
ดังกล่าวให้ คณะกรรมการของบริ ษัททราบภายในกาหนดเวลาที่บริ ษัทกาหนดเพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรื ออนุมตั ิดาเนินการใด ๆ ซึ่งการพิจารณานันจะค
้
านึงถึง
ประโยชน์โดยรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นสาคัญ รวมถึงการปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบข้ อบังคับตามที่หน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
ทังนี
้ ้กรรมการของบริ ษัทย่อยต้ องไม่มีสว่ นร่วมอนุมตั ิในเรื่ องที่ตนเองมีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทงทางตรงและทางอ้
ั้
อมด้ วย
การทาธุรกรรมระหว่างบริ ษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ จะต้ องนาหลักเกณฑ์ของการทารายการที่เกี่ยวโยง ตามที่หน่วยงานกากับดูแล
ได้ กาหนดไว้ เข้ ามาพิจารณาด้ วย
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะกระทาธุรกรรมกับ
บริ ษัทย่อยได้ ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริ ษัท ซึง่ จะต้ องไม่รวมถึงกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ตามแต่
ขนาดรายการที่คานวณได้ (แล้ วแต่กรณี ) โดยนาหลักเกณฑ์ การคานวณรายการตามที่
กาหนดไว้ ในประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรื อประกาศ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติมที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นขณะนันมาบั
้
งคับใช้ เว้ นแต่เป็ นการทาธุรกรรมที่เป็ นข้ อตกลง
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ทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หารหรื อบุคคลที่อาจมีความเกี่ยวข้ อง แล้ วแต่กรณี และเป็ นข้ อตกลงทางการค้ าที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษัท หรื อเป็ นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริ ษัทได้
อนุมตั ิไว้ แล้ ว
 ห้ ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้รับมอบหมายของบริ ษัทย่อย และบริ ษัท
ร่ วม รวมถึงคู่สมรส หรื อผู้ที่อยู่กินด้ วยกันฉันท์สามี ภรรยา และบุ ตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าวใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัท และของบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม ทังที
้ ่ได้ มา
จากการกระทาตามหน้ าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญต่อบริ ษัท
บริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่วม หรื อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่
 คณะกรรมการบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วมจะต้ องดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการอื่นที่
สาคัญ ได้ แก่ การเพิ่มทุน ลดทุน การเลิกบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น เพื่อแจ้ งทราบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
2. นโยบายการควบคุมด้ านการเงินของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม
 บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมมีหน้ าที่นาส่งผลการดาเนินงานรายเดือน งบการเงิน ฉบับสอบ
ทาน และฉบับตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรายไตรมาส และรายปี ตามลาดับ ตลอดจนข้ อมูล
ที่ใช้ ประกอบการจัดทางบการเงินดังกล่าวของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมให้ กบั บริ ษัท พร้ อม
ยินยอมให้ บริ ษัทใช้ ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการจัดทางบการเงินรวม หรื อรับรู้ตามวิธีสว่ น
ได้ เสียแล้ วแต่กรณี
 บริ ษั ทย่อยและบริ ษั ทร่ วมมีห น้ า ที่จัดท างบประมาณการใช้ จ่ าย การลงทุน และผลการ
ดาเนินงาน และสรุ ปเปรี ยบเทียบระหว่างตัวเลขที่คาดการณ์ ไว้ ของงบประมาณการใช้ จ่าย
การลงทุน และผลการดาเนินงาน กับตัวเลขที่เกิดขึ ้นจริ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัท ย่อยและบริ ษัทร่ ว มเพื่อ รั บทราบ รวมถึง ติดตามผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ เพื่อรายงานต่อบริ ษัท
 บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมมีหน้ าที่รายงานประเด็นปั ญหาทางการเงินที่มีนยั สาคัญต่อบริ ษัท
เมื่อตรวจพบ หรื อได้ รับการร้ องขอจากบริ ษัทให้ ดาเนินการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและ
รายงาน
3. นโยบายการจัดทาสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) หรื อรูปแบบของสัญญาอื่นที่
มีสาระสาคัญใกล้ เคียงกัน คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ มีการจัดทาสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่มีการ
เข้ าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงตังแต่
้ ร้อยละ 20
แต่ไม่เกินร้ อยละ 50 เพื่อระบุข้อตกลงให้ เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการบริ หารจัดการและการ
มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญ การติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อสามารถใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การจัดทางบการเงินของบริ ษัทได้ ตามมาตรฐานและทันตามกาหนดเวลา
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หลักปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้ สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้ าที่ตอ่ ไปด้ วย
แนวปฏิบตั ิที่ 3.7
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี โดยคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปั ญหา เพื่อสามารถนาไปปรับปรุงแก้ ไข โดยการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะเป็ นการประเมินทังแบบคณะและรายบุ
้
คคล
โดยจะเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขันตอนและผลการประเมิ
้
นในภาพรวมไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One
Report) โดยหัวข้ อหลักที่นามาใช้ ในการประเมิน ได้ แก่ การประเมินโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การ
ประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงการประเมินด้ านอื่น ๆ อาทิ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร เป็ นต้ น
หลักปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ คณะกรรมการและกรรมการแต่ละท่านมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้ าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกั บการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ กรรมการทุกคน
ได้ รับการเสริ มสร้ างทักษะและความรู้สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.8
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายส่งเสริ มให้ กรรมการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี จะสนับสนุน
กรรมการอย่างน้ อย 1 ท่าน ให้ เข้ าอบรมหลักสูตรหรื อเข้ าร่ วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็ นการเพิ่มพูนความรู้ ในการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง และเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
บริ ษัทสนับสนุนให้ กรรมการเข้ าร่วมฝึ กอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ที่จดั โดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) และในกรณีที่เป็ นกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะสนับสนุนให้ ผ่านการอบรม
และได้ รับประกาศนียบัตรโดยเร็ วที่สดุ นับจากวันที่ได้ รับการแต่งตัง้
เมื่อมีกรรมการเข้ าใหม่ บริ ษัทจะมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรื อเลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้ดาเนินการ
ปฐมนิเทศผ่านการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจ โครงสร้ างผู้ถือหุ้น โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ชุดย่อย โครงสร้ างองค์กร ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน วิสยั ทัศน์ นโยบาย และเป้าหมายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ในปั จจุบนั กฎเกณฑ์ ระเบียบข้ อบังคับของบริ ษัท รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง การจัดทารายงานการมีสว่ นได้
เสีย นโยบายด้ านการกากับดูแลกิจการ นโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน ฯลฯ เพื่อเป็ นข้ อมูลสาหรับกรรมการเข้ าใหม่
หลักปฏิบตั ิที่ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริ ษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ
แนวปฏิบตั ิที่ 3.9
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คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการวางแผนตารางการจัดประชุมประจาปี เป็ นการล่วงหน้ า รวมถึงการแจ้ งเพื่อทราบ
สาหรับวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้ าเช่นกัน ทังนี
้ ้เพื่อให้ กรรมการสามารถจัดเวลาเข้ าร่ วมประชุมได้
รวมถึงการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาหรื อซักถามในแต่ละวาระการประชุมได้ เป็ นการล่วงหน้ า
โดยจานวนครัง้ ของการจัดประชุมจะต้ องไม่ต่ากว่าปี ละ 4 ครัง้ และจานวนครัง้ ของการจัดประชุมจะเป็ นไปตาม
ภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่สอดคล้ องกับเป้าหมายและนโยบายการเติบโตของธุรกิจ โดยในการ
จัดประชุมแต่ละครัง้ ประธานกรรมการบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ กรรมการรวมทังฝ่
้ ายจัดการในที่ประชุมมีโอกาสที่จะเสนอ
หรื อให้ ความเห็นในเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทเพื่อนาเสนอในที่ประชุม นอกจากนี ้ยังสนับสนุนให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเชิญผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อเป็ นผู้นาเสนอข้ อมูล รายละเอียดในส่วนของ
การปฏิบตั ิงาน และเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ร้ ู จักผู้บริ หารระดับสูงที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดการเป็ นผู้สืบทอดตาแหน่งได้ ใน
อนาคต
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้ มีการจัดประชุมสาหรับกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารเพื่อจะได้ มีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายถึงปั ญหาต่าง ๆ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่ วมประชุม และเสนอแนะให้ แจ้ งให้
กรรมการผู้จดั การทราบถึงผลการประชุมด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ใน
การสนับสนุนคณะกรรมการ ได้ แก่ สนับสนุนคณะกรรมการให้ สามารถปฏิบตั ิงานได้ ตามกฎหมาย (Compliance Roles)
การติดตาม วัดผล และการกากับดูแล (Monitoring and Supervising) สนับสนุนคณะกรรมการในการสร้ างผล
ประกอบการ (Performance Roles) การกาหนดนโยบาย (Policy Making) รวมถึงการสนับสนุนคณะกรรมการในการ
ทางานผ่านผู้บริ หารสูงสุดขององค์กร (MD/CEO) (Approve and work with and through the MD/CEO) โดยบริ ษัทจะ
เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษัทไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) และ
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท โดยคณะกรรมการให้ การสนับสนุนการเข้ ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องที่จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที่แก่เลขานุการบริ ษัท อาทิ หลักสูตร Company Secretary Program ที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นต้ น
คณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายในการส่ง เอกสารประกอบการประชุม ล่ว งหน้ าแก่ กรรมการบริ ษั ทตาม
ข้ อกาหนดของกฎหมาย โดยในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ ง ด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรื อประโยชน์ของ
บริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
หลักปฏิบัติท่ ี 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการควรดาเนินการให้ มนั่ ใจว่า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงให้ มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ 4.1
คณะกรรมการได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาเป็ นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ โดยคุณสมบัติของกรรมการผู้จดั การที่ต้องการสรรหา
จะพิจารณาจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท ประสบการณ์ด้านการบริ หารงาน ความ
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ทุ่มเทในการทางาน คุณลักษณะ ภาพลักษณ์ และวิสยั ทัศน์ ด้านการบริ หารงานที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์ กรไปสู่
เป้าหมาย การมีความสัมพันธ์ ที่ดีกับบุคคลหรื อองค์ กรต่าง ๆ การมีคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี นอกจากนีจ้ ะต้ องเป็ นผู้มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกากับดูแลและกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเป็ นส่วนหนึง่ ที่สาคัญในการพิจารณา
ของหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาด้ วย
คณะกรรมการจะติด ตามดูแ ลให้ กรรมการผู้จัด การดูแ ลให้ มีผ้ ูบ ริ ห ารระดับสูง ที่เ หมาะสม โดยอย่า งน้ อ ย
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการสรรหาจะร่ วมกับกรรมการผู้จดั การในการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
และแต่งตังบุ
้ คคลเพื่อใช้ ประกอบการให้ ความเห็นชอบต่อบุคคลที่กรรมการผู้จดั การเสนอให้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูง โดยจะ
อ้ างอิงตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่นเดียวกับการคัดเลือกกรรมการผู้จดั การ โดยคณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการ
สรรหาจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเช่ นเดียวกับที่ใช้ กับกรรมการผู้จัดการ โดยจะคัดเลือกในบางข้ อที่
เหมาะสมมาปรับใช้
ทังนี
้ ้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการผู้จัดการและผู้บริ หารระดับสูงได้ รับการ
อบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงานของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
หลักสูตรเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจต่อบุคคลหรื อองค์กรต่าง ๆ รวมถึงหลักสูตรที่จะช่วยยกระดับความรู้ ทักษะที่จะ
สามารถนามาปรับใช้ ในสาขาวิชาชีพตามตาแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง
คณะกรรมการเล็งเห็นว่า เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการผู้จัดการจะสามารถอุทิศเวลา
สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการผู้จดั การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ กาหนดเป็ นนโยบายว่า ห้ ามมิให้ กรรมการ
ผู้จัดการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การในบริ ษัทจดทะเบียน (Listed Company) อื่น ยกเว้ นการเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้จดั การในบริ ษัทที่มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทร่ วมในระยะเวลาชัว่ คราวในช่วงเริ่ มต้ นของการจัดตังธุ
้ รกิจ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เท่านัน้ ทังนี
้ ้หากมีความจาเป็ นจะใช้ เวลานานกว่านัน้ ขอให้ แจ้ งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบต่อไป
สาหรับตาแหน่งกรรมการนัน้ กาหนดจานวนบริ ษัทที่กรรมการบริ ษัทสามารถเข้ ารับตาแหน่งในฐานะกรรมการ
ได้ ไม่เกิน 5 บริ ษัทจดทะเบียน และสาหรับผู้บริ หารระดับสูงนัน้ คณะกรรมการมีนโยบายห้ ามไม่ให้ ดารงตาแหน่งผู้บริ หาร
ระดับสูงในบริ ษัทจดทะเบียนอื่น เนื่องจากเป็ นระดับรับนโยบายจากคณะกรรมการไปปฏิบตั ิงาน จึงจาเป็ นจะต้ องอุทิศเวลา
ในการทางานให้ กบั บริ ษัทอย่างเต็มที่
และเพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการจึงได้ กาหนดให้ มีแผนสืบทอดตาแหน่ง
(Succession Plan) เพื่อเป็ นการเตรี ยมสืบทอดตาแหน่งกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง โดยรายละเอียดของการ
จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง มีรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ ดังนี ้
1. การระบุคณ
ุ สมบัติที่ต้องการและจาเป็ น (Requirement) ของตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ และผู้บริ หาร
ระดับสูง
2. การระบุถงึ ศักยภาพ (Potential) และความสามารถทีเ่ หมาะสมของบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
3. การพิจาณาถึงแผนการอบรมเพือ่ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็ นและ
เหมาะสมแก่บคุ คลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงาน
4. การกาหนดแนวทางในการคัดเลือกและคัดสรรบุคคลที่จะมาสืบทอดตาแหน่งงานที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สดุ เพื่อสร้ างคุณค่า (Value Added)
ให้ กบั บริ ษัท
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ทังนี
้ ้คณะกรรมการสรรหา จะกาหนดให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานตามแผนสืบทอด
ตาแหน่งต่อคณะกรรมการเพื่อทราบอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา
หลักปฏิบตั ิที่ 4.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.2
เพื่อให้ การกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนสามารถใช้ เป็ นเครื่ องจูงใจให้ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หารระดับสูง และ
บุคลากรอื่น ๆ ทุกระดับสามารถปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้ องกับ
ผลประโยชน์ ข องบริ ษั ท ในระยะยาว ทางคณะกรรมการจึง ได้ วางหลักเกณฑ์ และขอบเขตอ านาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไว้ ดังนี ้
1. การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่ เป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้ เช่น
โบนัส รวมถึง การพิ จ ารณาจัดหาแนวทางการให้ ค่า ตอบแทนในระยะยาว อาทิ เ ช่น การให้ ห้ ุน หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท เป็ นต้ น
2. การพิจารณาเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนที่บริ ษัทกาหนดกับระดับค่าตอบแทนที่ได้ รับในกลุ่มธุรกิจขนาด
เดียวกัน ประเภทเดียวกัน หรื อมีผลการดาเนินงานใกล้ เคียงกัน เป็ นต้ น
3. การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ เป็ นที่ทราบ
ในทุก ๆ ปี คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียกับกรรมการผู้จดั การ จะจัดให้ มีการประเมินผลงาน
ของกรรมการผู้จัดการเป็ นประจาทุกปี โดยประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้เปิ ดเผยผลการประเมินและ
ประเด็นการพัฒนาให้ กรรมการผู้จดั การทราบ โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สาคัญ ดังนี ้
1. การพิจารณาเป้าหมายและสถานะของความสาเร็ จของแต่ละเป้าหมาย
2. การวัดผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้ วย
2.1 ความเป็ นผู้นา
2.2 การกาหนดกลยุทธ์
2.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
2.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
2.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
2.6 ความสัมพันธ์กบั องค์กรหรื อบุคคลภายนอก
2.7 การบริ หารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
2.8 การสืบทอดตาแหน่ง
2.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ
2.10 คุณลักษณะส่วนตัว
3.
การพัฒนากรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้ผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการผู้จดั การ
จะเป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่ใช้ ประกอบการพิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนประจาปี ของกรรมการผู้จดั การด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลและดาเนินการให้ มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการในแต่ละคณะ
ตามอานาจหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิในกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการ
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บริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
เป็ นที่เ รี ยบร้ อยเป็ น ครั ง้ แรก โดยมีกาหนดวาระการดารงตาแหน่งครั ง้ ละไม่เ กิ น 3 ปี โดยในหลักเกณฑ์ การพิ จารณา
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจาก ข้ อมูลผลประกอบการของบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
การปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยจะนา
ข้ อมูลค่าตอบแทนที่กาหนดในเบื ้องต้ นไปเปรี ยบเทียบอ้ างอิงกับขนาดธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมที่มีรายได้ กาไรสุทธิใกล้ เคียง
กับของบริ ษัท ข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการแยกตามหมวดธุรกิ จ –โดยตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ อ้ างอิงจากข้ อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียน ซึง่ จัดทาขึ ้นโดยฝ่ ายวิจยั และนโยบาย สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ในแต่ละปี
สาหรับนโยบายและรู ปแบบของค่าตอบแทนที่ให้ กบั ผู้บริ หารระดับสูง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะ
เป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริ หาร โดยมีนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท ทังใน
้
ระยะสันและระยะยาว
้
ผลการปฏิบตั ิงานรายบุคคล โดยพิจารณาจากตัวชี ้วัดผลการปฏิบตั ิงานทังที
้ ่เป็ นตัวชีว้ ดั ทางด้ าน
การเงิน อัตราการเติบโตของธุรกิจ รายได้ กาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ตัวชีว้ ดั ด้ านการพัฒนากระบวนการทางาน การ
บริ หารความเสีย่ ง การพัฒนาบุคลากร และตามขอบเขตความรับผิดชอบของตาแหน่งงานตลอดจนความสามารถในการ
แข่งขันของบริ ษัท
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัท เฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ ยังได้ มีการจัดทาแบบประเมินผลการทางาน
ของกรรมการผู้จัด การเป็ น ประจ าทุก ปี เพื่ อ น าส่ง ข้ อ มูล การประเมิ น ดัง กล่า วรวบรวม วิ เ คราะห์ และน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนใช้ ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้ กับกรรมการผู้จัดการเป็ น
ประจ าทุก ปี ด้ ว ย หากการประเมิ น ผลการท างานของกรรมการผู้จัด การสามารถบรรลุเ ป้ า หมาย และเป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทวางนโยบายไว้
โดยคณะกรรมการได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดั การเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมภายใต้
หลักเกณฑ์ที่ชดั เจนและโปร่งใส
โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จดั การ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับ
เป้าหมายของบริ ษัททังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท รวมทังสอดคล้
้
อง
กับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การด้ วย โดยค่าตอบแทนมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างแรงจูงใจ โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
ระยะสัน้ : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
ระยะยาว : แนวทางการพิจารณาให้ คา่ ตอบแทนในรูปของหุ้นสามัญ หากในอนาคตมีบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
สามารถดาเนินการเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เพิ่มขึ ้น (Spin-off) ซึง่ เมื่อถึงเวลา
ดังกล่าว ทางคณะกรรมการ และ/หรื อคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทย่อย และบริษัท จะพิจารณาร่วมกัน
เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปถึงแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวที่ชดั เจนอีกครัง้
นอกจากนี ้คณะกรรมการมีนโยบายที่จะให้ กรรมการผู้จดั การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารระดับสูง
โดยให้ กาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานขึ ้นมา รวมถึงการจัดทาหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผล
งานสาหรับทังองค์
้ กร เพื่อใช้ ประกอบการกาหนดโครงสร้ างค่าตอบแทนทังในระยะสั
้
น้ และระยะยาวให้ มีความเหมาะสม
ต่อไป
หลักปฏิบตั ิที่ 4.3
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กรรมการควรเข้ าใจโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและการดาเนินงาน
ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 4.3
คณะกรรมการมีความเข้ าใจถึงโครงสร้ างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึง่ สะท้ อนถึงอานาจในการควบคุมการ
บริ หารจัดการของบริ ษัท โดยที่ผ่านมาบริ ษัทไม่มีปัญหาด้ านโครงสร้ างการถื อหุ้นที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งต่อการ
ควบคุ ม การบริ ห ารงานของกิ จ การแต่ อ ย่ า งใด และไม่ มี ป ระเด็ น การก่ อ ให้ เกิ ด อุ ป สรรคต่ อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการ และในกรณีที่บริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม มีการจัดทาข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทมี
นโยบายที่จะให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลตามข้ อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการในสาระสาคัญไว้ ในแบบแสดง
รายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
หลักปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้ มีจานวน ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
แนวปฏิบตั ิที่ 4.4
คณะกรรมการมีนโยบายที่จะดูแลให้ มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้ องกับทิศทางและกลยุทธ์ ขององค์กร
และส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม เพื่อที่จะ
รักษาไว้ ซงึ่ ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถขององค์กร โดยได้ มอบหมายเป็ นนโยบายให้ แก่ระดับปฏิบตั ิการถึงการกาหนด
จานวนชัว่ โมงการฝึ กอบรมของแต่ละหน่วยงาน และการคัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้ องกับความรู้ และทักษะในการ
ปฏิบตั ิงานโดยตรง รวมถึงการส่งเสริ มให้ มีการอบรมที่จะเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ ยวข้ องกับการใช้ ชีวิต ความเป็ นผู้นา รวมถึง
ความรู้ด้านการบริ หารการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล โดยวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นประจาด้ วย
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน โดยกาหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ เพื่อเป็ นแผนงานประจาปี สาหรับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการทางาน
ทังการอบรมภายในบริ
้
ษัทและส่งเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรของหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้ องกับการทางาน
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ จัดให้ มีสวัสดิการให้ กบั บุคลากร เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจในการทางาน โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ ให้ เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีเป้าหมายการพัฒนาที่เป็ นพื ้นฐานสาคัญคือ
 การให้ พนัก งานเป็ นผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการกาหนดแนวทางการทางานในฝ่ ายงานของตนเอง
นาเสนอความคิดเห็นมุมมองในการทางาน เพื่อพัฒนาการทางานจากรูปแบบเดิม ๆ ให้ มีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ ้น
 สร้ างบรรยากาศในการทางานให้ ทุก คนมี ส่ว นร่ ว มในความสาเร็ จ ขององค์ ก ร และจะพิ จ ารณา
การให้ ผลตอบแทนแก่บคุ ลากรทังจากผลส
้
าเร็ จขององค์กรโดยรวม และความมุง่ มัน่ ทุม่ เทในการทางาน
โดยเฉพาะที่ตวั บุคคล
 ส่งเสริ มให้ พนักงานสร้ างความรู้ จากการปฏิบตั ิ งาน การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานที่มีการปรับปรุ งให้
สอดคล้ องกับการทางานจริ งที่เปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
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 ส่งเสริ มให้ มีการเดิน ทางเพื่อเข้ าร่ ว มงานแสดงสินค้ าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ ทันต่อ
สถานการณ์ด้านการผลิต ด้ านการพัฒนาสินค้ า การตลาด รวมถึ ง เรี ย นรู้ ต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โ ภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นามาปรับใช้ ในกระบวนการทางานของบริ ษัทให้ มี
ความทันสมัยและสามารถปรับตัวได้ ทนั ต่อทุก ๆ สถานการณ์ ในภาวะอุต สาหกรรมเฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ มี
การเปลีย่ นแปลง
 ส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ เกิ ดขึน้ ในผลิตภัณฑ์ ที่ทางบริ ษัท
เป็ นผู้ผลิตและจาหน่าย เพื่อสร้ างการเติบโตที่ยงั่ ยืน และสร้ างการรับรู้ และความเป็ นที่ต้องการของ
ผู้บริ โภคให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
 ส่ง เสริ ม การพัฒ นาและกระตุ้น เพื่อ ให้ บุค ลากรภายในองค์ ก รมีท ัศ นคติต่อ การทางาน ที่จ ะต้ อง
สร้ างการพัฒนาและความเจริ ญก้ าวหน้ าในการทางานให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ ในกระบวนการ
ผลิตจะต้ องดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง การตลาดจะต้ องสร้ างรายได้ จากการขายสิ น ค้ าให้ เติ บ โตขึ น้
อย่างต่อเนื่อง ฝ่ ายงานที่ควบคุมค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทจะต้ องมีการบริ หารจัดการให้ สดั ส่วนต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่จะต้ องบริ หารจัดการให้ เกิดประสิทธิ ภาพสูงสุด รวมถึงการมี
กระแสเงินสดในการดาเนินงานที่แสดงถึงการมีสภาพคล่องในการบริ หารจัดการทางด้ านการเงินที่ดีของ
บริ ษัท
นอกจากนี ้คณะกรรมการยังดูแลให้ มีการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ เพื่อดูแลให้ พนักงานมีการออมอย่าง
เพียงพอสาหรับรองรับการเกษี ยณอายุ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ พนักงานมีความรู้ ความเข้ าใจในการบริ หารจัดการด้ านการเงิน
การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้ องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง เป็ นต้ น
หลักปฏิบัติท่ ี 5 : ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการควรให้ ความสาคัญและสนับสนุนการสร้ างนวัตกรรมที่ก่อให้ เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการ
สร้ างคุณประโยชน์ตอ่ ลูกค้ าหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
แนวปฏิบตั ิที่ 5.1
คณะกรรมการมีนโยบาย สนับสนุนให้ เกิดแนวคิดธุรกิจแบบใหม่ขึ น้ และสนับสนุนให้ ดาเนินธุรกิจที่ก้าวทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีตามกระแสโลก ซึง่ จะต้ องดาเนินไปเพื่อการสร้ างประโยชน์ร่วมกันทังแก่
้ กิจการ ลูกค้ า คู่ค้า
สังคมและสิง่ แวดล้ อม และจะต้ องเป็ นนวัตกรรมที่ไม่สนับสนุนให้ เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรื อกิจกรรมที่ผิด กฎหมาย
หรื อขาดจริ ยธรรม โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลการพัฒนาด้ านนวัตกรรมไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One
Report) ของบริ ษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 5.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
และสะท้ อนอยู่ในแผนดาเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ ดาเนินการสอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.2
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เพื่อให้ มนั่ ใจว่าบริ ษัทมีการประกอบธุรกิ จอย่างมีจริ ยธรรม มีความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ไม่
ละเมิดสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ ทกุ ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็ นไปด้ วย
ความยัง่ ยืน จึงได้ กาหนดรายละเอียดความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ดังนี ้
ผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ตระหนักและให้ ความสาคัญในสิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการ
ที่จะได้ รับส่วนแบ่งกาไรของกิ จ การ สิทธิ ในการได้ รับและเข้ า ถึงข้ อมูลข่าวสารของบริ ษั ทอย่างครบถ้ ว น
เพียงพอ และทันเวลา สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมเพื่อใช้ สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอด
ถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่ องที่อาจมีผลกระทบต่อบริ ษัท เช่น การเพิ่มทุนหรื อลดทุน การจัดสรร
เงินปั นผล การแก้ ไขข้ อบังคับ วัตถุประสงค์ หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ เป็ นต้ น
2) ส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่มีความ
สนใจ ได้ แก่
 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมอย่างน้ อย 14 วัน โดยจะระบุวนั เวลา
สถานที่ และวาระการประชุม กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติ ตลอดจน
ข้ อมูลที่จะต้ องใช้ ประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้ วน โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 21 - 30 วัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
ประกอบการประชุมล่วงหน้ าอย่างเพียงพอ
 รายงานสารสนเทศสาคัญที่มีหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทังสารสนเทศที
้
่รายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้ อง
โดยไม่กระทาการใด ๆ ที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงสารสนเทศของบริ ษัท
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
 เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทที่ได้ รับมอบหมายหรื อผู้อื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
3) กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามประเด็นสาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดในแต่ละวาระได้
4) เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วเสร็ จ บริ ษัทจะเผยแพร่ผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
และวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทาการถัดไป และจัดทารายงานการประชุมโดยแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่จดั การประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5) บริ ษัทได้ นาเทคโนโลยีมาใช้ ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้นด้ วยระบบบาร์ โค้ ด การนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการประกาศผลการลงคะแนนเสียง เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถ
กระทาได้ ด้วยความรวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
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6) บริ ษัทมีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมนักวิเคราะห์ และเข้ าร่ วมกิจกรรม
บริ ษัท จดทะเบีย นพบนัก ลงทุน (Opportunity Day) เพื่อ เป็ น การเพิ่ม ช่อ งทางการสื่อ สารให้ ก บั ผู้ถือ หุ้น
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน ให้ สามารถติดตามและรับทราบข้ อมูลจากทางบริ ษัทได้
7) บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และสม่าเสมอ และมีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้
ลูกค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ดาเนินธุรกิจด้ านการผลิต จาหน่ายสินค้ าที่มีความปลอดภัยต่อการใช้ งาน คานึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งาน และ
การให้ บริ การหลังการขายที่สร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า
2) มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาสินค้ าที่เพิ่มคุณค่าในการใช้ งานต่อผู้บริ โภค
3) ดาเนินธุรกิ จโดยยึดถื อความซื่อสัตย์ สุจริ ต รับผิดชอบและเป็ นธรรม และจะไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ นการ
ละเมิด สิทธิ ข องลูกค้ า รั ก ษาความลับทางการค้ าของลูกค้ า ไม่น าไปใช้ เพื่อประโยชน์ ของตนเองหรื อผู้ที่
เกี่ ยวข้ องโดยมิชอบ และหากบริ ษัทตรวจพบการกระทาความผิด ในลักษณะดังกล่าว ผู้ก ระท าในฐานะ
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทจะต้ องถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
4) ไม่เรี ยกรับ หรื อยินยอมที่จะรับทรัพย์สนิ หรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่สจุ ริ ตจากลูกค้ าทังทางตรงและทางอ้
้
อม
5) ยึดหลักการปฏิบัติตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อ
ลูกค้ าเป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
6) จัดให้ มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถร้ องเรี ยนต่อบริ ษัท และคาร้ องเรี ยนจากลูกค้ าจะได้ รับการ
เอาใจใส่และดาเนินการแก้ ไขปั ญหาที่อาจจะเกิดขึ ้นให้ กบั ลูกค้ าอย่างเป็ นธรรม ผ่านช่องทางการติดต่อสือ่ สาร
ทังทางโทรศั
้
พท์ที่หมายเลข 0-2152-7301-4 โทรสาร 0-2152-7305 หรื อ www.eastcoast.co.th ซึ่งในรอบปี
ที่ผ่านมา บริ ษัทสามารถตอบสนองจัดการข้ อร้ องเรี ยนแก้ ไขได้ สาเร็ จทัง้ หมด และอยู่ระหว่างการจัดหา
แนวทางเพื่อสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ าให้ อยูใ่ นระดับที่สงู ขึ ้นจากเดิม
7) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่สินค้ า
อย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านการตลาดของบริ ษัทจะมีการเข้ าพบและร่ วมประชุมกับลูกค้ า
ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อรับฟั งความพึงพอใจ
ของลูกค้ า ปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา หาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนาให้
ดีขึ ้นกว่าเดิม นอกจากนี ้ในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดกิจกรรมการเพื่อลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าส่งและร้ านค้ าปลีกราย
ย่อย (Dealer) เข้ าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริ ษัทได้ พฒ
ั นารูปแบบสินค้ าขึ ้นใหม่เป็ นประจาทุกปี พร้ อมกับจัด
รายการส่งเสริ มการขาย เพื่อเป็ นการพบปะและร่ วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาสินค้ า ตลอดจนรับทราบ
ข้ อเสนอแนะ และหารื อแนวทางการแก้ ปัญหาในทางการค้ าร่วมกันเป็ นประจาทุกปี
8) ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรายการส่งเสริ มการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท จะเป็ นการ
กระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อใช้ ประโยชน์จากความเข้ าใจผิดของลูกค้ า
เพื่อให้ ตวั เองมีข้อได้ เปรี ยบ
คู่ค้าและเจ้ าหนีก้ ารค้ า
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บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าด้ วยความเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ และคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันทังสองฝ่
้
ายเป็ น
สาคัญ
2) คัดเลือกคูค่ ้ าที่มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการผลิต มาตรฐานความปลอดภัย และ
เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ดูแ ลให้ คู่ค้า เคารพสิทธิ มนุษยชนและปฏิ บัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ นธรรม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม
3) รักษาความลับหรื อข้ อมูลทางการค้ าของคูค่ ้ า ไม่นาไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ
4) สร้ างสัมพันธภาพและความเข้ าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่ วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้ แก่วตั ถุดิบ
และสินค้ าที่ทางบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่อง โดยในประเด็นนี ้ ทางทีมงานด้ านจัดซื ้อของบริ ษัทจะมีการ
เข้ าพบและร่ วมประชุมกับคู่ค้าทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศตามตารางเวลาที่ได้ มีการวางแผนไว้ เพื่อ
เสนอแนะปั ญหา อุปสรรคในการทางานร่วมกันในช่วงเวลาที่ผา่ นมา เพื่อหาแนวทางการปรับปรุ ง และพัฒนา
ให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม
5) การซื ้อสินค้ าและบริ การจากคูค่ ้ าจะเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้ า โดยจะปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์ในระยะยาวต่อทังสองฝ่
้
าย
6) ยึดหลักการปฏิบตั ิตามข้ อตกลงทางการค้ า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิได้ จะมีกระบวนการแจ้ งข้ อมูลต่อคู่ค้า
เป็ นการล่วงหน้ า และร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุง แก้ ไข เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดความเสียหาย
7) ไม่เรี ยกรั บ หรื อยินยอมที่จะรั บ ทรั พย์ สิน หรื อผลประโยชน์ อื่นใดที่อยู่นอกเหนือข้ อตกลงทางการค้ า โดย
ผู้เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมจัดหา จัดซื ้อ จัดจ้ างต้ องไม่รับผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรื อทางอ้ อมจากคู่ค้า และ
ต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดจนอาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
คู่แข่ งขันทางการค้ า
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยปฏิบตั ิตามกรอบกติกา การค้ าและการแข่งขันด้ วยความ
เป็ นธรรม ดาเนินกิจการด้ วยความโปร่งใส รวมถึงหลีกเลีย่ งวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต เพื่อทาลายคูแ่ ข่งทางการค้ า
2) ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยการกล่าวให้ ร้าย
3) ไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา / ลิขสิทธิ์
4) ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งขันทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ตหรื อไม่เหมาะสม
5) ในการติดต่อกับคูแ่ ข่ง บุคลากรของบริ ษัทต้ องไม่เปิ ดเผยหรื อละเลยให้ ความลับของบริ ษัทตกอยูใ่ นมือคูแ่ ข่ง
เจ้ าหนี ้
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้สถาบันการเงินตามข้ อตกลงการกู้ยืมที่มีอย่างเคร่งครัด
2) การปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาค เป็ นธรรมและรับผิดชอบ
3) ในกรณี ของการกู้เงิน บริ ษัทจะไม่นาเงินที่ได้ จากการกู้ยืมไปใช้ ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ ในข้ อตกลง /
เงื่อนไขการกู้ยืม
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4) บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการค ้าประกันที่ได้ ให้ ต่อเจ้ าหนี ้ รวมถึงจะดูแลรักษาทรัพย์สินที่ให้ ไว้ เพื่อเป็ น
หลักประกันต่อเจ้ าหนี ้ให้ มีสภาพที่จะสามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
5) บริ ษัทจะบริ หารงาน/เงินทุนในธุรกิจเพื่อให้ เจ้ าหนี ้มัน่ ใจในฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ซึง่ แสดงถึงการมีความสามารถที่จะชาระหนี ้ได้ ตรงตามกาหนดเวลา รวมถึงการรักษาไว้ ซึ่งอัตราส่วนทางการ
เงินให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาการกู้ยืมเงินกับเจ้ าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
6) เปิ ดเผยข้ อมูลผลการดาเนินงานและฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา
7) ในกรณีที่มีโอกาสจะเกิดการผิดนัดชาระหนี ้หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่เจ้ าหนี ้และลูกหนี ้ได้ ตกลงไว้
ร่วมกัน ทางลูกหนี ้จะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้รับทราบเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหาย
8) มีการจัดประชุมเพื่อพบปะเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน และจัดเข้ าเยี่ยมชมกิจการเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้เพื่อรับทราบ
นโยบายการดาเนินธุรกิจและแผนการดาเนินงานในปี ต่อไป รวมถึงสร้ างความมัน่ ใจในการดาเนินธุรกิจต่อ
เจ้ าหนี ้
พนักงาน
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญกับพนักงานทุกระดับของบริ ษัท โดยปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ด้ วยความเป็ นธรรม
2) ให้ ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้ นการพัฒนา
ศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้ างโอกาสในการเจริ ญเติบโตทางด้ านอาชีพการงาน
ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยมีแนวปฏิบตั ิคือ ทางฝ่ ายทรัพยากรบุคคล หรื อพนักงานท่านนัน้ หาก
พิจารณาเห็นว่า หลักสูตรการอบรม หรื อทบทวนความรู้ ใดมีความเหมาะสมและมีความสนใจที่จะขอสมัคร
เพื่อเข้ ารับการอบรม ก็สามารถเสนอเรื่ องขึ ้นมาต่อฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุคคลจะเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตร โดยจะพิจารณาจากความรู้ ทักษะที่สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานที่จะ
ได้ รับภายหลังการเข้ ารับการอบรมเป็ นสาคัญ
3) จัดทา Succession Management ด้ วยเป้าหมายเพื่อการรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่ดี และพัฒนาบุคลากร
เหล่านันให้
้ มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลง รวมถึงการสืบทอดตาแหน่งงานต่อไปได้
4) ให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน โดยคานึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยในการ
ท างานและคุณ ภาพชี วิ ต ของพนัก งานเป็ น ส าคัญ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ ลดจ านวนการเกิ ด อุบัติ เ หตุ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพนักงานที่ปฏิบตั ิหน้ าที่อยู่ในกระบวนการผลิต บริ ษัทมีแนวทางปฏิบตั ิเพื่อ
ความปลอดภัยคือ พนักงานทุกคนจะต้ องสวมถุงมือ ผ้ าปิ ดปาก ที่ปิดหู และรองเท้ าผ้ าใบในขณะปฏิบตั ิงาน
ตลอดเวลา โดยจะพิจารณาจากกระบวนการทางานที่พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบในส่วนงานนัน้ ๆ เป็ น
สาคัญ เช่น หากปฏิบตั ิงานในบริ เวณที่มีเสียงดัง พนักงานจะต้ องสวมที่ปิดหูหรื อที่ครอบหู เป็ นต้ น ทังนี
้ ้บริ ษัท
จะเปิ ดเผยข้ อมูลสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุ รวมถึงนโยบายด้ านความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงานไว้ ให้ เป็ นที่ทราบใน
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท
5) การเคารพซึง่ สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรี และสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานในการทางานตลอดจนไม่เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูล
หรื อความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรื อหรื อผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้ อง
6) ปฏิบตั ิตอ่ พนักงานภายใต้ กรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิงาน
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7) ส่งเสริ มความเท่าเทียมกันในการจ้ างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่กีดกันทางเพศ สีผิว เชือ้ ชาติ ศาสนา อายุ
ความพิการหรื อสถานะอื่นใดที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการปฏิบตั ิงาน
8) ส่งเสริ มให้ พนักงานมีสว่ นร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานและการพัฒนาบริ ษัท
9) จัดให้ มีสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ ที่เหมาะสมแก่พ นักงาน อาทิ การรั กษาพยาบาล การตรวจสุขภาพ
ประจาปี การทาประกันสุขภาพและประกันชีวิตให้ กบั พนักงาน และกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เป็ นต้ น โดยใน
ส่วนของการตรวจสุขภาพของพนักงานจะมีกาหนดเวลาการตรวจตังแต่
้ เริ่ มเข้ างาน และระหว่างการทางาน
เป็ นประจาในแต่ละปี และในส่วนของแรงงานต่างด้ าว บริ ษัทได้ จดั ให้ สานักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง
เข้ าให้ ข้อมูลและความรู้งานประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้ าว
10) เปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เสนอแนะและร้ องทุกข์เกี่ยวกับการทางาน ซึ่งข้ อเสนอ
ต่าง ๆ จะได้ รับการพิจารณาและกาหนดวิธีการแก้ ไข เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ าย และสร้ างความสัมพันธ์ที่
ดีในการทางานร่วมกัน
11) ส่งเสริ มการมีสว่ นร่วมของพนักงานทุกระดับในการดาเนินกิจกรรมด้ านความรับผิ ดชอบต่อสังคม
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทกาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) ให้ ความสาคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้ เคียง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ
ชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้ อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น นอกจากนี ้บริ ษัทยัง
ตอบแทนชุมชนและสังคม โดยการบริ จาคเงินเพื่อการกุศลอย่างสม่าเสมอ
2) ไม่ดาเนินธุรกิจที่สง่ ผลกระทบให้ เกิดความเสียหายต่อสังคม และไม่ละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่นผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนและสังคมที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้ เคียงพื ้นที่ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
3) กาหนดให้ มีมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบที่จะเกิ ดขึน้ ต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการ
ดาเนินงานของบริ ษัท
4) ส่งเสริ มการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของท้ องถิ่น
5) ให้ ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและสังคมโดยรอบให้ มีความน่าอยู่ หรื อมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้นจากเดิม
6) ดาเนินธุรกิจให้ สอดคล้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้ านสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
7) ส่งเสริ มระบบการจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม ตังแต่
้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบาบัด และฟื น้ ฟู
การทดแทน การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อมอย่างยัง่ ยืน
8) ปลูกจิตสานึกและส่งเสริ มการให้ ความรู้ และอบรมแก่พนักงานทุกระดับในเรื่ องการรักษาสิง่ แวดล้ อม
9) ส่งเสริ มการใช้ เทคโนโลยี เครื่ องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ ในกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
10) สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อความเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมนัน้ ในกระบวนการผลิตของบริ ษัทเนื่องจากวัตถุดิบ
หลักคือ ไม้ ยางพารา ไม้ เอ็มดีเอฟ และไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ ด เศษวัสดุที่เหลือจากกระบวนการผลิต และวิธีการ
บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตของบริ ษัท
ทังนี
้ ้โปรดพิจารณารายละเอียดการเปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนของผลการดาเนินงานตามแนวปฏิบตั ินี ้ได้ จากแบบ
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แสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท
นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยคานึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลาย
บริ ษัทมีนโยบายที่จะไม่เลือกปฏิบตั ิจากความแตกต่างทางเพศ สีผิว เชื ้อชาติ ศาสนา หรื อสถานะทางสังคม ผ่านการ
เคารพสิทธิ มนุษยชนโดยคานึงถึงความเสมอภาคและความหลากหลาย ซึ่งไม่เพียงแต่จะลดความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบหรื อโอกาสในการเกิดข้ อพิพาทเรื่ องสิทธิมนุษยชน แต่ยงั สามารถพัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรและ
จะช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีศกั ยภาพให้ สนใจมาร่วมงานกับองค์กร ซึง่ จะนาไปสูก่ ารลดความเสี่ยงในการขาดแคลนบุคลากรและ
ลดต้ นทุนในการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานใหม่เพื่ อทดแทนพนักงานที่ ลาออก รวมถึ งการพัฒนาประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการทางาน ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้ยังให้
ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนสาหรับคูค่ ้ า และลูกค้ าของบริ ษัทด้ วย
บริ ษัทจึงได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิขึ ้น ดังนี ้
1. ให้ ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยไม่มีการแบ่งแยกถิ่นกาหนด เชื ้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ฐานะ
ชาติตระกูล การศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ มีความเกี่ยวข้ องและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงาน โดยให้
เกียรติซงึ่ กันและกัน และปฏิบตั ิตอ่ กันอย่างเท่าเทียม
2. พนักงานในทุกระดับจะได้ รับการคุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลในการปฏิบตั ิงาน
การมี
สถานที่ทางานที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
3. การให้ สทิ ธิเสรี ภาพเพื่อสิทธิทางการเมือง แต่ทงนี
ั ้ ้จะต้ องไม่แอบอ้ างความเป็ นพนักงาน หรื อนาทรัพย์สนิ
อุปกรณ์ หรื อเครื่ องมือใด ๆ ของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับทางการเมือง
ซึง่ บริ ษัทฯ มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้ การสนับสนุน หรื อกระทาการอันเป็ นการฝักใฝ่
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่
4. บริ ษัทจะเข้ าดาเนินการแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งที่อาจจะเกิดขึ ้นตามหลักนิติธรรม
5. บริ ษัทไม่มีนโยบายการใช้ แรงงานเด็ก โดยไม่พจิ ารณารับบุคคลทีม่ ีอายุต่ากว่า 18 ปี เข้ าทางาน
6. การพิจารณาจ่ายค่าแรงงานและค่าจ้ างด้ วยความเป็ นธรรม และในทุก ๆ ปี บริ ษัทจะจัดให้ มีกิจกรรมประชุม
ประจาปี ซึง่ วันดังกล่าวพนักงานจะได้ เข้ าพบและรับทราบถึงนโยบายการดาเนินธุรกิจที่จะเกิดขึ ้นในรอบปี
นัน้ ๆ รวมถึงข้ อคิด หลักการทางาน หลักการใช้ ชีวติ จากผู้บริ หารบริ ษัท รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริ มสร้ างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร
7. สอดส่องดูแลเรื่ องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายละเมิด
สิทธิมนุษยชนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อบุคคลที่
รับผิดชอบทราบทราบและให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อซักถาม
ให้ ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กาหนดไว้
8. ผู้กระทาการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริ ษัทฯ ซึง่ จะต้ องได้ รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบียบที่บริ ษัทกาหนดไว้
นอกจากนี ้อาจจะได้ รับโทษตามกฎหมายหากการกระทา
ดังกล่าวนันผิ
้ ดกฎหมายด้ วย
และในกรณี ที่เกิดผลกระทบเชิงลบจากการละเมิดสิทธิ มนุษชน บริ ษัทตระหนักดีที่จะให้ ความสาคัญและความ
ทุม่ เทที่จะเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ ้นดังกล่าวอย่างเหมาะสม
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การแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ กาหนดขันตอนการด
้
าเนินงานที่เป็ นระบบ ได้ แก่ ระบบการจาหน่ายสินค้ าผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งมากกว่า
ร้ อยละ 50 เป็ นการส่งออกสินค้ าไปจาหน่ายในต่างประเทศ ลูกค้ าหลักของบริ ษัทคือ ลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ และรองลงมา
คือการผลิตและจาหน่ายสินค้ าให้ กบั ลูกค้ าในกลุม่ ร้ านค้ าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ภายในประเทศ ซึ่งลูกค้ าแต่ละ
รายมีระบบการสัง่ ซื ้อสินค้ า ตรวจสอบคุณภาพสินค้ า และการส่งมอบสินค้ าเป็ นไปตามระบบและหลักการที่กาหนดไว้ โดย
บริ ษัทมัน่ ใจถึงกระบวนการนาเสนอขายสินค้ าต่อลูกค้ าที่มีความเป็ นธรรม และไม่มีลกั ษณะการผูกขาดเพื่อจาหน่ายสินค้ า
ให้ กบั ลูกค้ าเพียงรายใดรายหนึง่ แต่อย่างใด
สาหรับระบบและขันตอนการจั
้
ดหา จัดซื ้อวัตถุดิบ และสินค้ าที่จะนามาใช้ ในกระบวนการผลิต ทางหน่วยงานจัดซื ้อ
จะต้ องดาเนินการเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ เงื่อนไขทางการค้ า ตามหลักการที่กาหนดไว้ ทกุ ครัง้ เพื่อให้ ค่คู ้ าได้ มีโอกาส
นาเสนอสินค้ าให้ กบั ทางบริ ษัทได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบ ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทได้ รับประโยชน์จากการยึดมัน่ ในระบบการคัด
กรอง พิจารณาและเปรี ยบเทียบคุณภาพและราคาจากคู่ค้าเสมอมา
การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
บริ ษัทได้ กาหนดนิยามของตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน โดยการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน (Corruption)
หมายถึง การปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิงานตามตาแหน่งหน้ าที่ รวมถึงการติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรู ปแบบใด ๆ โดยการ
เสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้ คามัน่ เรี ยกร้ อง หรื อรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม ซึ่งทาให้ เกิดการ
ใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง กับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรื อผู้มีหน้ าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรง
หรื อทางอ้ อม เพื่อให้ บคุ คลดังกล่าวกระทาหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อันเป็ นการให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซงึ่ ธุรกิจ หรื อแนะนา
ธุรกิจให้ กบั บริ ษัทฯ โดยเฉพาะ หรื อ เพื่อให้ ได้ มาหรื อรักษาไว้ ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ
ตนเอง หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ซึ่งบริ ษัทมีนโยบายต่อต้ า นการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมทังได้
้ จดั ทาเอกสารเพื่อกาหนดเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ตาม
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ต และคอร์ รัปชันโดยแยกออกเป็ นแต่ละหัวข้ อเพื่อให้ เกิดความชัดเจน สร้ างความเข้ าใจ และ
สามารถนาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง ประกอบด้ วยแนวทางปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) การให้ หรื อรับของขวัญ การเลี ้ยงรับรอง (Gift and Hospitality)
2) การให้ ความสนับสนุน (Sponsorship)
3) การบริ จาค (Donations)
4) การสนับสนุนทางการเมือง (Political Contributions)
5) การขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
6) การจ่ายค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment)
7) การจ้ างพนักงานรัฐ (Revolving Door
นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมถึงแนวทางปฏิบตั ิในด้ านต่าง ๆ ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นนโยบายฯ ดังกล่าว บริ ษัทฯ จะดาเนินการลงโทษทางวินยั แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และพนักงานที่ฝ่าฝื นการปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ รวมถึงผู้บงั คับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทาความผิด
หรื อรับทราบว่ามีการกระทาผิดแต่ไม่ดาเนินการจัดการให้ ถูกต้ อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินยั จนถึงขันให้
้ ออกจากงาน และ/
หรื อ พ้ นจากตาแหน่ง การไม่ได้ รับรู้ ถึงนโยบายฉบับนี ้และ/หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ไม่สามารถใช้ เป็ นข้ ออ้ างในการไม่
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ปฏิบตั ิตามนโยบายฉบับนี ้ได้ ในกรณีที่ปรากฎข้ อเท็จจริ งว่าตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จดั จาหน่ายสินค้ า/ให้ บริ การ หรื อ
ผู้รับเหมาใด ๆ ของบริ ษัทฯ มีการปฏิบตั ิไม่สอดคล้ องกับแนวทางตามนโยบายฉบับนี ้ บริ ษัทฯ อาจยุติการทาธุรกรรมกับ
บุคคลดังกล่าวได้ ตามที่เห็นสมควร
นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ เข้ าร่ วมกับโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน ( Thai
Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) โดยได้ เข้ าร่ วมประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และอยูร่ ะหว่างการยื่นเอกสารเพื่อเข้ าสูข่ นตอนการ
ั้
ขอรับรองต่อไป โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน ผ่านทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว และสร้ างระบบในการป้ อ งกัน การทุจ ริ ต ในองค์ ก ร นอกจากนี ย้ ัง อยู่ร ะหว่า งด าเนิ น การสื่อ สาร
ประชาสัมพันธ์แนวคิดในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทได้ รับทราบ โดยออกจดหมายถึงคู่ค้า
และลูกค้ า ของบริ ษัท ในการงดให้ / รับสิง่ ตอบแทนทังในรู
้ ปของเงินสด สิง่ ของ หรื อของขวัญ รวมถึงการห้ ามรับ/จ่ายสินบน
ใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริ ษัท และแจ้ งถึงกระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ ค่คู ้ า และลูกค้ า ที่ไม่ได้ รับการปฏิบตั ิที่
เป็ นธรรม ได้ ร้องเรี ยนและได้ รับการแก้ ไข รวมถึงจะจัดการประชุมและสือ่ สารให้ พนักงานทุกฝ่ ายงานของบริ ษัทได้ รับทราบ
นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้ านการทุจริ ตนี ้อย่างต่อเนื่อง
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเอกสารนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมถึงเอกสารแนวทาง
ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบริ ษัท
หลักปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายห่วงโซ่คณ
ุ ค่า (Value Chain) เพื่อให้ สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืน
แนวปฏิบตั ิที่ 5.3
คณะกรรมการตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ต้องใช้ ในการประกอบธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้ วย
1. ทรัพยากรด้ านการเงิน
2. การผลิต
3. ภูมิปัญญา
4. บุคลากร
5. สังคม
6. สิง่ แวดล้ อม
ซึ่งในการดาเนินธุรกิจทัง้ ในส่วนของบริ ษัท บริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม คณะกรรมการมีความเข้ าใจถึงการ
ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรที่ตา่ งกัน ซึง่ ในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบธุรกิจ บริ ษัทจะคานึงถึงผลกระทบและความคุ้ม
ค่าที่จะเกิดขึ ้นต่อทรัพยากร บนพื ้นฐานของการมีจริ ยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดย
จะคานึงถึงการเปลีย่ นแปลงของปั จจัยทังภายในและภายนอกที
้
่เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบตั ิที่ 5.4
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คณะกรรมการควรจัดให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่
สอดคล้ องกับความต้ องการของกิจการ รวมทังดู
้ แลให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดาเนินงาน การบริ หารความเสีย่ ง เพื่อให้ กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
แนวปฏิบตั ิที่ 5.4
คณะกรรมการได้ ดแู ลให้ มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีโดยได้ จดั ทาเป็ นนโยบายและ
มาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยมีหวั ข้ อที่สาคัญครอบคลุมในเรื่ องต่าง ๆ ดังนี ้
 กฎเกณฑ์การใช้ งานระบบ File Server และคอมพิวเตอร์ ของบริษัททุกฝ่ ายทุกแผนกและทุกเครื่ อง
 กฎเกณฑ์การใช้ งานระบบ Internet
 กฎการใช้ เครื่ องถ่ายเอกสาร
 การกาหนดบทลงโทษ
นอกจากนี ้ยังให้ ความสาคัญในเรื่ องการจัดสรรและการบริ หารงานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เพียงพอต่อการ
ดาเนินธุรกิจ และให้ มีการกาหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้ เพียงพอตามที่กาหนดไว้
นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ งจะนาประเด็นด้ านการบริ หารและจัดการความเสี่ยงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ าเป็ นหัวข้ อที่จะพิจารณาในที่ประชุมอย่างสม่าเสมอด้ วย
หลักปฏิบัติท่ ี 6 : ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบตั ิที่ 6.1
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มนั่ ใจว่า บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในที่จะทาให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.1
บริ ษัทจัดให้ มีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลและกาหนดนโยบายและแผนงานด้ าน
การบริ หารความเสีย่ ง ตามรายละเอียดของขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
ที่ระบุไว้ ในหัวข้ อ 1.1
ซึง่ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้ ทราบถึงผลการประชุม
ของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อคณะกรรมการบริ ษัทจะสามารถพิจารณาและ
กาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของ
กิจการ สาหรับเป็ นกรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริ หารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้ เป็ นทิศทางเดียวกัน โดย
หัวข้ อความเสีย่ งหลักที่คณะกรรมการให้ ความสาคัญ และเนื่องจากบริ ษัทมีการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมหลายแห่ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มีนโยบายที่จะพิจารณาการบริ หารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่
อาจจะเกิดขึ ้นจากการดาเนินธุรกิจหรื อการเข้ าลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่วมเหล่านันด้
้ วย
ทังนี
้ ้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ในส่วนที่
1 หัวข้ อที่ 2 การบริ หารจัดการความเสีย่ ง
หลักปฏิบตั ิที่ 6.2
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คณะกรรมการต้ องจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความ
เป็ นอิสระ
แนวปฏิบตั ิที่ 6.2
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึ
้
ง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 3 ท่าน โดยมี
คุณสมบัติ และหน้ า ที่ตามหลักเกณฑ์ ข องสานักงานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามนิยามของกรรมการอิสระ ซึง่ จะปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัทตามทีไ่ ด้ กาหนดไว้
คณะกรรมการมีนโยบายให้ บริ ษัทจัดให้ มีกลไกหรื อเครื่ องมือที่จะทาให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย โดยเอื ้ออานวยให้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรี ยกผู้ที่เกี่ยวข้ อง
มาให้ ข้ อ มูล การได้ ห ารื อ ร่ ว มกับ ผู้ส อบบัญ ชี หรื อ แสวงหาความเห็ น ที่ เ ป็ นอิ ส ระจากที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าชี พ อื่ น ใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
นอกจากนี ้คณะกรรมการจะจัดให้ มีบุคคลหรื อหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบัติ
หน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้ อม
ทังรายงานให้
้
คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One
Report) รวมถึงการให้ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในและเปิ ดเผย
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
หลักปฏิบตั ิที่ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ระหว่างบริ ษัทกับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้ อมูลและโอกาสของบริ ษัท
และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
แนวปฏิบตั ิที่ 6.3
คณะกรรมการได้ กากับดูแลให้ มีนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในซึ่งมีเนื ้อหาครอบคลุม
ถึงกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกรรมลับ และลูกจ้ างของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยในการรักษาข้ อมูลความลับ
และ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท การไม่ซื ้อขาย หรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยใช้ ประโยชน์จากความลับหรื อข้ อมูล
ภายในที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผย การห้ ามดาเนินการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทภายในระยะเวลาที่กาหนด ได้ แก่ ภายใน
ระยะเวลา 30 วัน ก่อนการเปิ ดเผยและภายหลังจากการเปิ ดเผยข้ อมูลดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ วไม่น้อยกว่า 24 ชัว่ โมง เป็ นต้ น โดยบริ ษัทได้ จดั ทาเป็ นเอกสารเวียนภายในบริ ษัท และให้ พนักงานของบริ ษัทลง
นามรับทราบในนโยบายดังกล่าว
บริ ษัทได้ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร รวมทังคู
้ ่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้ าที่รายงานการ
ถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษัท ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และจะต้ องส่งสาเนา
เอกสารการรายงานดัง กล่า วให้ กับ เลขานุก ารบริ ษั ท เพื่ อ รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษั ท ในคราวต่ อ ไปเพื่ อ รั บ ทราบการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ โดยจะต้ อ งรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
นอกจากนี ้ยังได้ กาหนดนโยบายว่า กรรมการ และผู้บริ หาร จะต้ องมีการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตนเอง
และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องสาหรับกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารตามหลักเกณฑ์และแบบฟอร์ ม พร้ อมกับคานิยามตามที่
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หน่วยงานกากับได้ แจ้ งถึงแนวทางปฏิบตั ิไว้ โดยฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทจะมีหน้ าที่ในการเก็บบันทึกและรวบรวมรายงานการ
มีสว่ นได้ เสียเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้ อมูลจากกรรมการ และผู้บริ หารท่ านใดที่มี
นัยสาคัญ จะต้ องรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ รับทราบ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะดูแลครอบคลุมถึงบุคคลภายนอก ได้ แก่ ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้สอบบัญชี
หรื อบุคคลภายนอกที่มีสว่ นรับทราบข้ อมูลภายในของบริ ษัทให้ ปฏิบตั ิงานตามนโยบายการป้องกันและกากับดูแลการใช้
ข้ อมูลภายในดังกล่าวด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายที่ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานใช้ โอกาสจากการเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตน โดยได้ กาหนดเป็ นนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ ไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษัท รวมถึงรายละเอียดการติดตามดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจดังกล่าว
สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ กาหนดขึ ้น
และกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใด ๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
และจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวซึ่งบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่
เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยเคร่ งครัด นอกจากนี ้ บริ ษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ใช่
การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษัท และกาหนดให้ กรรมการรายงานการมีสว่ นได้ เสียอย่างน้ อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยในกรณีที่กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ จะขอความร่ วมมือจากกรรมการท่านนันเพื
้ ่องดเว้ นจากการมีสว่ นร่ วมในการประชุมและออก
เสียงเพื่อพิจารณาอนุมตั ิในวาระนัน้
หลักปฏิบตั ิที่ 6.4
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านคอร์ รัปชันที่ชัดเจนและ
สือ่ สารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้ เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้ จริ ง
แนวปฏิบตั ิที่ 6.4
คณะกรรมการมอบหมายเป็ นนโยบายที่จะให้ มีการประกาศเจตนารมณ์และการยื่นขอรับรองสาหรับโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต หรื อ CAC ซึง่ เป็ นวิธีการแก้ ไขปั ญหาทุจริ ตคอร์ รัปชันด้ วยความ
ร่ วมมือกันในหมู่บริ ษัทเอกชนที่ต้องการสร้ างแรงกดดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยร่ วมมือกันปฏิเสธการจ่าย
สินบนทุกรูปแบบและต่อต้ านการใช้ คอร์ รัปชันเป็ นเครื่ องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี โดย
บริ ษัททุกแห่งที่ประกาศเจตนารมณ์เข้ าร่วมโครงการ CAC จะต้ องจัดทาหรื อสอบทานระบบควบคุมภายในของตนเองตาม
แนวทางที่กาหนดในแบบประเมินตนเอง (71 ข้ อ) และให้ บคุ คลที่สาม (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต) ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล ก่อนจะยื่นขอรับรองไปที่คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council)
เพื่อพิจารณาให้ การรับรองผ่านการจัดทาแบบประเมินตนเอง 71 ข้ อ ต่อไป
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายและแนวปฏิบตั ิด้านการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชันเรี ยบร้ อยแล้ ว
หลักปฏิบตั ิที่ 6.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการดาเนินการกรณีมีการชี ้เบาะแส
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แนวปฏิบตั ิที่ 6.5
บริ ษัทกาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการรับเรื่ องร้ องเรี ยน ตลอดจนการแจ้ งเบาะแส การกระทาความผิด หรื อ
การกระทาอันส่อไปในทางประพฤติมิชอบและการทุจริ ตคอร์ รัปชันของบุคลากรของบริ ษัทต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องและบริ ษัทในอัน
ที่จะก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัท
บริ ษัทได้ จดั ทานโยบายและวิธีปฏิบตั ิการแจ้ งเบาะแส (Whistle Blowing) (“นโยบายฯ”) เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วย
ให้ บริ ษัทสามารถรับเรื่ องร้ องเรี ยนทังจากพนั
้
กงานภายในและบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์ รัปชัน การถูกละเมิด
สิทธิ หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท อันอาจจะ
นามาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สิน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริ ษัทได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดการคุ้มครองและให้ ความ
เป็ นธรรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย และพนักงานที่แจ้ งข้ อมูลหรื อให้ เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต การถูกละเมิดสิทธิ หรื อการไม่ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับบริ ษัท และจรรยาบรรณ (Whistleblowing Policy) โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีมาตรการและ
ช่องทางการแจ้ งเบาะแส ข้ อร้ องเรี ยน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นต่อบริ ษัท โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 จดหมายส่งถึง
 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ สระ หรื อ
 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
 สานักงานเลขานุการบริ ษัท
บริ ษัท อีสต์โคสท์เฟอร์ นิเทค จากัด (มหาชน)
เลขที่ 25/28 หมู่ 12 ตาบลบึงคาพร้ อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
 E-mail ส่งถึงสานักงานเลขานุการบริ ษัท : cg@eastcoast.co.th หรื อ ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล :
hrrayong@eastcoast.co.th หรื อ hrbkk@eastcoast.co.th
 ผ่านช่องทางร้ องเรี ยน ทางเว็บไซต์ www.eastcoast.co.th
กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานทุกระดับของบริ ษัทจะต้ องไม่พงึ ละเลย หรื อเพิกเฉย เมื่อได้ พบเห็นการกระทาที่เข้ า
ข่ายการทุจริ ตคอร์ รัปชันที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท จะต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลที่รับผิดชอบทราบ ตลอดจนต้ องให้ ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวนข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ให้ มีช่องทางในการรับข้ อร้ องเรี ยนจาก
บุคคลภายนอกด้ วย
บริ ษัทจะให้ ความเป็ นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ตคอร์ รัปชัน หรื อแจ้ งเรื่ องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
โดยบริ ษัทจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรื อให้ ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ตลอดจนบริ ษัทจะเก็ บ
รักษาความลับของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการสืบสวนสอบสวนต่อการกระทาอันเป็ นการทุจริ ต คอร์ รัปชัน
หลักปฏิบัติท่ ี 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบตั ิที่ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ อง
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แนวปฏิบตั ิที่ 7.1
บริ ษัทมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้ องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้ อมูลการรายงานทางการเงิน
และการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญต่าง ๆ ของบริ ษัท มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ
และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรในส่วนงานนี ้ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จดั ทาบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริ ษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยในแต่ละปี บุคลากรในส่วนงานนี ้จะเข้ ารับการอบรมใน
หลักสูตรที่จดั ทาขึ ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สภาวิชาชี พ บัญชี สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สมาคมบริ ษัทหลัก ทรั พย์ ไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ชมรมวาณิชธนกิจ เป็ นประจาอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี โดยหัวหน้ างานที่ดูแล จะต้ องเป็ นผู้
กากับและคัดกรองหลักสูตรที่เหมาะสมให้ กับผู้ปฏิบตั ิงานภายในหน่วยงาน เพื่อเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที่เหมาะสม
เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานในสายงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ได้ บคุ ลากรที่มีความรู้ ทักษะ และมาตรฐานการทางานที่ดี
ยิ่ง ๆ ขึ ้นไป
ในส่วนของการให้ ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้ อมูล คณะกรรมการได้ คานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง โดยในกรณีที่
เป็ นการรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปั จจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
 ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน
และข้ อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุม
ภายใน
 ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริ ษัท
 การพิจารณาเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง กับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
 การพิจารณาถึงปั จจัยความเสีย่ งต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
คณะกรรมการได้ ดแู ลในส่วนของการเปิ ดเผยข้ อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (561 One Report) แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) สามารถสะท้ อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่าง
เพียงพอ โดยในปั จจุบนั บริ ษัทมีการจัดทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผย
ข้ อมูลและรายละเอียดของงบการเงินเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ นกั ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลและเข้ าใจ
การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้นกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในแต่ละไตรมาสได้ ดียิ่งขึ ้น นอกเหนือจากการ
นาเสนอข้ อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว นอกจากนี ้ในทุกครัง้ ที่บริ ษัทมีการจัดส่งงบการเงินทังงบไตรมาส
้
และงบ
ประจาปี ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการจัดทาจดหมายข่า ว (News Release) เพื่อ
ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการของบริ ษัทเพื่อเผยแพร่ผา่ นสือ่ มวลชนทุกครัง้ รวม 4 ครัง้ ต่อปี
ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้ อมูลรายการใดเกี่ยวข้ องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการรายนั ้น
จะต้ องมีหน้ าที่ในการเปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนของตนให้ มีความครบถ้ วน ถูกต้ อง เช่น ข้ อมูลการถือหุ้น การมีสว่ นได้ เสีย
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องต่อการพิจารณาในวาระการ
ประชุมนัน้ ๆ
หลักปฏิบตั ิที่ 7.2
คณะกรรมการควรติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
แนวปฏิบตั ิที่ 7.2
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ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินในแต่ละไตรมาส และประจาปี คณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ความสาคัญต่อการติดตาม ดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ โดย
ในทุกครัง้ หน่วยงานด้ านบัญชีการเงิน จะต้ องนาเสนออัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว อัตราส่วน
หนี ้สินต่อทุน อัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี ้ รวมถึงการนาเสนออัตราส่วนที่สาคัญต่าง ๆ ที่เป็ นไปตามเงื่อนไขของ
สถาบันการเงิน (Covenants) ผู้ให้ การสนับสนุนสินเชื่อแก่บริ ษัทต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อรับทราบและติดตาม
เป็ นประจาทุกครัง้ ที่มีวาระการพิจารณารับรองงบการเงินของบริ ษัท ทังนี
้ ้เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ ไขร่ วมกับฝ่ ายจัดการ
ได้ อย่างทันท่วงที หากเริ่ มมีสญ
ั ญาณการบ่งชี ้ถึ งปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้ใด ๆ ที่
อาจเกิดขึ ้น
และในส่วนของการอนุมตั ิการเข้ าทารายการใด ๆ หรื อการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดประกอบวาระอย่างรอบคอบ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การเข้ าทารายการดังกล่าว
จะไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรื อความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบตั ิที่ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้ มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการมัน่ ใจได้ ว่า กิจการมี
แผนในการแก้ ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทังนี
้ ้ ภายใต้ การคานึงถึงสิทธิของผู้มีสว่ นได้
เสีย
แนวปฏิบตั ิที่ 7.3
คณะกรรมการได้ กาหนดสัญญาณบ่งชี ้ถึงแนวโน้ มที่จะประสบปั ญหาทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ภาวะประสบปั ญหาผลการดาเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง
2. กระแสเงินสดจากการดาเนินงานมีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง
3. ส่วนหนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์อย่างมีนยั สาคัญ หรื อเกินกว่าเงื่อนไขที่สถาบันการเงิ น หรื อ
เงื่อนไขข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้กาหนดไว้
4. ประสบปั ญหาในการระบายสินค้ าคงคลังและการเก็บหนี ้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
5. การรับทราบข้ อบ่งชี ้จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท อาทิ พบปั ญหาเอกสารข้ อมูลทางการเงินหรื อการลงบัญชี
ไม่ถกู ต้ อง ครบถ้ วน
ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษัทพบเจอสัญญาณบ่งชี ด้ งั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการจะติดตาม ดูแลให้ ฝ่าย
บริ หารมีการประกอบธุรกิจด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลตามหลักเกณฑ์และ
ข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้จะดูแลให้ กิจการกาหนดแผนการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ แก่
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน เจ้ าหนี ้หุ้นกู้ ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า ตลอดจนติดตามการแก้ ไขปั ญหาโดยให้ ฝ่ายจัดการรายงานสถานการณ์ที่
เกิดขึ ้นอย่างสม่าเสมอ โดยในการแก้ ไขปั ญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะต้ องมัน่ ใจได้ ว่า การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ
ของบริ ษัทเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล ด้ วยความรอบคอบ และระมัดระวังแล้ ว
หลักปฏิบตั ิที่ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทาข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อ ความยั่งยืนตามความ
เหมาะสม
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แนวปฏิบตั ิที่ 7.4
คณะกรรมการมีนโยบายให้ จดั ทาข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อความยัง่ ยืน / รายงานความ
รับผิดชอบทางสังคม ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นการเผยแพร่ให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับทราบเรื่ องที่สาคัญ และสามารถสะท้ อนให้ เห็นถึงแนวทาง
ปฏิบตั ิของกิจการที่จะสร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะจัดทาพร้ อมกับ แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1
One Report)ของบริ ษัท และจะเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
โดยข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อความยัง่ ยืน / รายงานความรับผิดชอบทางสังคม จะเป็ น
การเปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน การ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานและผู้มีสว่ นได้ เสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้
ความรั บผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้ รับการยอมรับในระดับประเทศ และจะ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพของข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อความยัง่ ยืน ให้ ได้ ในระดับสากลต่อไป ซึ่ง
เหล่านี ้เป็ นแผนงานที่กาหนดไว้ โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อรายงานถึงแนวทางการบริ หารงานเพื่อความยัง่ ยืน
ไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท หรื ออาจจะพิจารณาจัดทาเป็ นเล่มรายงานความ
ยัง่ ยืนแยกต่างหากจากแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report) ของบริ ษัท ซึ่งจะได้ พิจารณาตามความ
เหมาะสมต่อไป
หลักปฏิบตั ิที่ 7.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทาหน้ าที่
ในการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน
และทันเวลา
แนวปฏิบตั ิที่ 7.5
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้ อมูล โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลด้ านการเงินและข้ อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา สม่าเสมอ และโปร่ งใส โดย
เปิ ดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยเป็ นไปตามช่องทางที่กฎหมาย
กาหนด และช่องทางที่บริ ษัทพิจารณาว่าเหมาะสม ซึ่งข้ อมูลสาคัญที่บริ ษัทจะเปิ ดเผย ได้ แก่ รายงานทางการเงิน และ
ข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัท โดยเป็ นไปตามข้ อกาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงนโยบายการ
ป้องกันข้ อมูลลับและข้ อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์โดยออกเป็ นนโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน (Insider
Trading) โดยมีการสือ่ สารให้ เข้ าใจตรงกันทังองค์
้ กรเพื่อให้ เกิดการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว โดยการประกาศนโยบาย
ดังกล่าวให้ ทราบโดยทัว่ กัน และให้ มีการลงนามรับทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามนโยบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ จัดให้ มีหน่วยงานหรื อผู้รับผิดชอบในการทาหน้ าที่นกั ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม ได้ แก่ ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว เพื่อ
สือ่ สารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ให้ กบั ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี ้
 การเปิ ดเผย และเผยแพร่สารสนเทศที่สาคัญให้ แก่นกั ลงทุนทราบ
 การจัดกิจกรรมแถลงผลการดาเนินงานของบริ ษัท
 ชี ้แจงกรณีที่มีขา่ วลือหรื อข่าวสารต่าง ๆ
 การดาเนินการเมื่อมีการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
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 การประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กองทุนจากทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
 การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดาเนินกิจการแก่นกั ลงทุนและนักวิเคราะห์
โดยมีช่อ งทางการติด ต่อ กับ หน่ว ยงานนัก ลงทุน สัม พัน ธ์ ได้ แ ก่ การตอบคาถามทางโทรศัพ ท์ 02-1527301-4 ต่อ 212 (หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ) อีเมล์ ผ่า นทาง ir@eastcoast.co.th และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท
ที่ www.eastcoast.co.th หัวข้ อ นักลงทุนสัมพันธ์
โดยผู้ที่รับผิดชอบการให้ ข้อมูลกับบุคคลภายนอก เป็ นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ เข้ าใจธุรกิจของ
บริ ษัท รวมทังวั
้ ตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมขององค์กร และสามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งจะ
ประกอบด้ วย กรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้ าหน้ าที่ด้านบัญชีและการเงิน และนักลงทุนสัมพันธ์
นอกจากนี ้ บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลต่อไปนี ้เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ ได้ แก่
1. เปิ ดเผยข้ อมูลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จานวนครัง้ ของ
การประชุมและจานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา
2. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง รวมถึงรู ปแบบและลักษณะ
ของค่าตอบแทน
3. นโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายการกากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายใน นโยบายการกากับดูแล
และจัดการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้ านบริ หารความเสี่ยง และวิธีการจัดการความเสี่ ยง
ด้ านต่าง ๆ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
5. จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์
6. นโยบายเกี่ยวกับสังคม และสิง่ แวดล้ อม
7. จริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of conduct)
8. โครงสร้ างการถือหุ้น พร้ อมรายละเอียดกลุม่ ผู้ถือหุ้นทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่ถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 5
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดและมี
้
สทิ ธิออกเสียง
9. โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษัท รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริ หาร
10. วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริ ษัท
11. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
12. โครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท รวมทังบริ
้ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม
13. แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (56-1 One Report)
14. งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้ อนหลัง 3 ปี
15. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และวิสามัญผู้ถือหุ้น
16. หลักเกณฑ์การให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ และหลักเกณฑ์การส่งคาถาม
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
17. ข้ อบังคับ หนังสือบริ คณห์สนธิ
18. ข่าวสารที่เผยแพร่ตอ่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19. ข้ อมูลติดต่อหน่วยงานหรื อร้ องเรี ยน หรื อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
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ข้ อมูลต่าง ๆ ข้ างต้ น นอกจากจะเปิ ดเผยสู่สาธารณะผ่านช่องทางตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัท
จะจัดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นประจา เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งให้ มีความทันสมัย
และสามารถส่งต่อข่าวสารข้ อมูลต่อผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างทัว่ ถึงและทันเวลา
คณะกรรมการมีนโยบายให้ ฝ่ายจัดการกาหนดทิศ ทางและสนับสนุนงานด้ านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยจะจัดทา
แผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ประจาปี รวมทังก
้ าหนดหน้ าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ ชดั เจน เพื่อให้ การ
สือ่ สารและการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบตั ิที่ 7.6
คณะกรรมการควรส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการเผยแพร่ข้อมูล
แนวปฏิบตั ิที่ 7.6
นอกจากการเผยแพร่ ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทัง้
ปรับปรุงให้ เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติท่ ี 8 : สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้ มนั่ ใจว่า ผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท
แนวปฏิบตั ิที่ 8.1
คณะกรรมการให้ ความสาคัญต่อประเด็นที่กฎหมายกาหนดและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ดาเนินงานของกิจการว่า ได้ ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวครอบคลุม
สิทธิพื ้นฐานต่าง ๆ อาทิ การซื ้อขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ การมีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสาร
ข้ อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่ วมประชุมเพื่อออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท อาทิ การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อการแก้ ไขข้ อบังคับและ
หนังสือบริ คณห์สนธิ และการลดทุนหรื อเพิ่มทุน การเข้ าลงทุนในกิจการต่าง ๆ เป็ นต้ น ซึ่งนอกเหนือจากสิทธิพื ้นฐาน
ดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทกาหนดให้ มีการดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มและอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิ
และสนับสนุนการมีสว่ นร่ วมของผู้ถือหุ้น ดังนี ้
1) บริ ษัทจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัทก่อนจัดส่งเอกสาร
ล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยบริ ษัทจะจัดส่ง หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสาร
ประกอบล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุมสาหรับกรณีการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี สาหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
กากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฎหมายที่กาหนดไว้ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม
วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ หนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด ตลอดจนข้ อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ อย่างถูกต้ อง
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ครบถ้ วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจและใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้นเพื่อออกเสียงลงคะแนน รวมถึง แจ้ ง
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่จาเป็ นและควรรับทราบสาหรับใช้ ในการเข้ าร่วมประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ า
ประชุม และออกเสีย งลงมติ ทัง้ นี บ้ ริ ษั ท ได้ จัด ท าหนัง สือ เชิ ญ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ทัง้ ฉบับ ภาษ าไทย และ
ภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ
2) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้ กรรมการอิสระที่ได้ รับมอบหมายหรื อบุคคลใด ๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ
หนึง่ แบบใดที่บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
3) บริ ษัทจะไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้ อมูลต่าง ๆ ของบริ ษัท ที่บริ ษัทได้ มีการเปิ ดเผยไว้
ตามข้ อกาหนดต่าง ๆ ในฐานะที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน รวมถึงการศึกษาข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการเข้ าร่ วม
ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้บริ ษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ู
ถื อหุ้นทราบล่วงหน้ า และจะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้ อมูลสาคัญเพิ่มเติม ในที่ ประชุม ผู้ถือ หุ้นอย่า ง
กะทันหัน เป็ นต้ น
4) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้ ลว่ งหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงในการประชุม บริ ษัทจะจัดสรรเวลาให้ เหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม แสดงความ
คิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ อย่างเต็มที่และเป็ นอิสระ โดยบริ ษัทจะให้ ข้อมูลรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างเพียงพอแก่ผ้ ถู ือหุ้น
5) บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ อง เพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้ า ตามแนวทาง
ปฏิบัติข องตลาดหลัก ทรั พย์ แห่ง ประเทศไทย นอกจากนี ย้ ังเปิ ด โอกาสให้ สามารถเสนอชื่ อบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตามแนวทางที่บริ ษัทได้ กาหนดไว้ ทังนี
้ บ้ ริ ษัทจะเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องการบรรจุเป็ นวาระการประชุม และการเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ซึ่งโดยปกติจะแจ้ งให้ ทราบ
ตังแต่
้ เดือนตุลาคมของทุกปี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ ้นในช่วงเดือนมีนาคม หรื อเดือน
เมษายน ของปี ถดั ไป ทังนี
้ ้ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอบรรจุเป็ นวาระคณะกรรมการ
จะแจ้ งเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
6) ประธานกรรมการ และกรรมการทุกท่านจะเข้ าร่ วมประชุมเว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุจาเป็ น เพื่อให้ ผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้
7) เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น บริ ษัทจะจัดทารายงานการประชุมเพื่อแสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน เพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยจะมีรายละเอียดของการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนน
้
รายชื่อกรรมการ
บริ ษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้ อมคาถาม
คาตอบ และจะเปิ ดเผยต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของบริ ษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่
จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั ้งผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หารและผู้ถือ หุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หารของ
บริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ว่า คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทจะดูแลให้ การใช้ เงินของผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์
สูงสุด ทังนี
้ ้ การดาเนินการประชุมจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทและตามลาดับวาระการประชุมที่มี นอกจากนี ้บริ ษัท
จะไม่แสดงความเอนเอียงกับผู้ถือหุ้นกลุม่ ใดกลุม่ หนึ่ง โดยการให้ สารสนเทศที่ยงั ไม่เปิ ดเผยเป็ นการเฉพาะกลุม่ และใน
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กรณีที่กรรมการหรื อผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียเกี่ยวกับเรื่ องใด กรรมการหรื อผู้บริ หารผู้นนจะไม่
ั้
มีสิทธิที่จะเข้ าร่ วมประชุมใน
กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณามติการเข้ าทารายการในธุรกรรมนัน้ ๆ
บริ ษัทมีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ชดั เจนและโปร่งใส โดยนาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละคน โดยอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่กับ
บริ ษัทได้ รวมทังอั
้ ตราค่าตอบแทนที่กาหนดสามารถเทียบเคียงได้ กบั ค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรื อ
ใกล้ เคียงกัน
หลักปฏิบตั ิที่ 8.2
คณะกรรมการควรดูแลให้ การด าเนิน การในวันประชุม ผู้ถื อหุ้นเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อย โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพ และเอื ้อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิของตน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.2
ที่ผา่ นมา คณะกรรมการได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นและยึดถือปฏิบตั ิเป็ นประจาทุกปี
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. คณะกรรมการจะกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้ าร่ วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น ได้ แก่ ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการซักถามข้ อมูล สถานที่จดั ประชุมที่
สะดวกต่อการเดินทาง ทังนี
้ ้บริ ษัทเลือกสถานที่ที่จะจัดการประชุมในเขตกรุ งเทพมหานคร จากสานักงาน
ใหญ่ของบริ ษัทซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึง่ เป็ นนโยบายที่จะอานวยความสะดวกและส่ง เสริ ม
ให้ ผ้ ูถือ หุ้น นัก วิเ คราะห์ รวมถึง นัก ลงทุนสถาบัน ที่ มีค วามสนใจ สามารถเข้ าร่ ว มประชุม ผู้ถื อหุ้ นได้
โดยสะดวก
2. คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ มีการกระทาใด ๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมหรื อสร้ างภาระให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นจนเกินควร โดยจะไม่กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉัน ทะต้ องนาเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกิน
กว่าที่กาหนดไว้ ในแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง
3. คณะกรรมการได้ ส่งเสริ มให้ มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทังการลงทะเบี
้
ยนผู้ถือหุ้น
การนับคะแนนและแสดงผลการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้
รวดเร็ ว ถูกต้ อง และแม่นยา
4. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้ าที่ดแู ลให้ การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้ อง ข้ อบังคับของบริ ษัท และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จัดสรรเวลาสาหรั บแต่ละวาระการ
ประชุมที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความเห็นและตัง้
คาถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทหรื อในวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณานัน้ ๆ
5. กรรมการในฐานะผู้เข้ าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นจะไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้ แจ้ ง
เป็ นการล่วงหน้ า โดยเฉพาะในวาระสาคัญที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ ทังนี
้ ้
เพื่อให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่ องสาคัญได้ อย่างเท่าเทียม
6. กรรมการทุกคนและผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ องจะเข้ าร่ วมการประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถซักถามในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
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7. ก่อนเริ่ มการประชุม จะมีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8. บริ ษัทได้ จัดให้ มีการพิจารณาวาระแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลในวาระแต่งตังกรรมการ
้
โดยใช้ บตั ร
ลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล
9. บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ และจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับ
หรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออก
เสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ ที่ประชุมรับทราบพร้ อมทังบั
้ นทึกไว้ ในรายงานการประชุม
หลักปฏิบตั ิที่ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้ การเปิ ดเผยมติที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และครบถ้ วน
แนวปฏิบตั ิที่ 8.3
บริ ษัทมีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมผลการลงคะแนนเสียงภายในเย็นวันที่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นหรื อ
อย่างช้ าไม่เกินวันทาการถัดไป ผ่านระบบแจ้ งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
นอกจากนี ้ได้ มีการจัดส่งสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่นายทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยในรายงานการ
ประชุมได้ บนั ทึกข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ประกอบด้ วย
1. รายชื่อกรรมการและผู้บริ หารที่เข้ าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมการประชุม และไม่เข้ าร่วมการประชุม
2. วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งด
ออกเสียง และบัตรเสีย) ของแต่ละวาระการประชุม
3. ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทังชื
้ ่อ - นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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