
การก ากับดูแลกิจการทีด่ี 

นโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลอีะคริลคิ จ ากดั (มหาชน) มีหน้าทีด่ าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่กอ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้

ถือหุ้น รวมถงึสร้างความเป็นธรรมกบัผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย ควบคูไ่ปกบัการสร้างสรรค์สนิค้าและบริการท่ีมีคณุภาพเพื่อ

ตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า 

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลกัการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี และได้น าค าแนะน าภายใต้หลกัปฎิบตัิส าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 

2561 ที่ออกโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลกัปฎิบตัิ 8 

ข้อส าหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฎิบตัิ เพื่อเป็นบรรทดัฐานในการควบคมุการบริหารจดัการธุรกิจให้มีความโปร่งใส

และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้มสีว่นได้เสยีรวมทัง้สงัคมและชมุชนท่ีบริษัทด าเนินกิจการอยู ่

ได้แก่  

1) ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าที่สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 
2) ก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 
3) เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสทิธิผล 
4) สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 
5) สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมคีวามรับผิดชอบ 
6) ดแูลให้มีระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 
7) รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 
8) สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้เผยแพร่คูม่ือการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณในการท างาน และนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตบนเว๊บไซต์ของ

บริษัทแล้ว 

โดยสรุปสาระส าคัญการด าเนินการด้านการก ากับดูแลกจิการเป็นดังน้ี 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

            สทิธิของผู้ ถือหุ้นครอบคลมุสทิธิขัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท  เช่น  

สทิธิในการซือ้ ขาย  โอนหลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู ่  สทิธิในการท่ีจะได้รับเงินปันผล  สทิธิในการประชมุผู้ ถือหุ้น  สทิธิในการแสดง

ความคิดเห็นหรือตัง้ค าถามใดๆ ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น รวมถงึสทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เช่น การเลอืกตัง้

กรรมการ และการเสนอแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อบงัคบัของบริษัท เป็นต้น  และรับทราบผลการประชมุ  



 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

          บริษัทปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายทกุกลุม่โดยเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายยอ่ย เป็นผู้ลงทนุ

ทัว่ไปหรือผู้ลงทนุสถาบนัทัง้จากในประเทศหรือตา่งประเทศ ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสทิธิพืน้ฐานในฐานะผู้ ถือหุ้นเทา่เทียมกนั โดยไม่

ขึน้กบัเพศ อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาต ิ ศาสนา ความเช่ือ หรือฐานะทางสงัคม  

3.    การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย    

         บริษัทด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่าย โดยมุง่หวงัให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกนั ด้วยเหตนุี ้

บริษัทจึงค านงึอยูเ่สมอวา่การบริหารจดัการและการด าเนินงานใดๆของบริษัทจะต้องไมส่ร้างความเสยีหายหรือสง่ผลกระทบ

ตอ่สทิธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันวีดัความโปร่งใสในการด าเนินการท่ีส าคญั เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุ
และผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย  บริษัทจึงให้ความส าคญักบัการเปิดเผยข้อมลูที่ถกูต้อง แมน่ย า และสร้างช่องทางการ เปิดเผย
ข้อมลูที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยง่าย  

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

5.1  องค์ประกอบของกรรมการ 

• คณะกรรมการมจี านวน 9 ทา่น โดยในจ านวนนีป้ระกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3  ทา่น กรรมการบริหาร 4 ทา่น 
และ กรรมการท่ีไมม่ีสว่นร่วมบริหาร 2 ทา่น  (ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นหลกัของบริษัท) 

5.2  การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

• เพื่อให้มกีารแบง่แยกหน้าที่ระหวา่งการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า รวมทัง้เพื่อให้กรรมการ
สามารถสอดสอ่งดแูลและประเมนิผลการบริหารงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ บริษัทจึงก าหนดให้หน้าที่ประธาน
กรรมการและกรรมการผู้จดัการแยกออกจากกนัและต้องไมด่ ารงต าแหนง่โดยบคุคลเดียวกนั ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจวา่
มีการถว่งดลุอ านาจอยา่งเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้ก าหนดนโยบาย สว่นกรรมการ
ผู้จดัการมีหน้าที่บริหารงานประจ าของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ด าเนินการแตง่ตัง้ประธานกรรมการซึง่ไมไ่ด้เป็น
กรรมการอิสระตามที่ระบใุนแนวทางปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย แตไ่ด้มีการเปิดเผยสว่นได้เสยี



ทัง้หมดตอ่คณะกรรมการแล้ว อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการอิสระหนึง่ทา่นเป็นผู้
มีสว่นร่วมในการก าหนดหวัข้อการประชมุของคณะกรรมการ 

 

 

5.3  คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. กรรมการบริษัท ต้องมีคณุสมบตัิที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญในงานสาขาตา่ง ๆ มวีิสยัทศัน์และ
ความเป็นผู้น า มคีวามรู้ความสามารถ มศีีลธรรมจริยธรรม และมสีามารถในการสือ่สารท่ีดีและท างานของ
ตนเองได้เยี่ยงมืออาชีพ นอกจากนีก้รรมการบริษัทแตล่ะทา่นจะพงึด ารงต าแหนง่กรรมการได้ไมเ่กินห้า บริษัท
ตอ่ 1 ทา่น โดยไมม่ีข้อยกเว้น 

2. กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคณุสมบตัิเก่ียวกบัความเป็นอิสระตามประกาศตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ืองคณุสมบตัิและขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และอยา่ง
น้อย 1  คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบ
การเงิน 

3. กรรมการอิสระ ต้องมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเร่ืองคณุสมบตัิ
และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  อาทิเชน่   
▪ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1  ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทยอ่ย  บริษัท

ร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระราย
นัน้ ๆ ด้วย 

▪ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
ในส่วนได้เสีย ยกเว้นว่าความสมัพันธ์นัน้ได้สิน้สุดลงก่อนวันที่ได้มีการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระเป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่สองปี 

▪ ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน 

▪ ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหารหรือหุ้นสว่นผู้จดัการ
ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู่ 

▪ ไมเ่ป็นหรือไมเ่คยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม หรือนิติ



บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในสว่นได้เสีย ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย 

▪ ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถแสดงความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
▪ ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ไมเ่กิน 5 แหง่ 

4. กรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ต้องมีคณุสมบตัิความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ 
     แหง่ประเทศไทย 

 

5.4  วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดให้ทกุปี กรรมการจะต้องออกจากต าแหนง่ในอตัรา

หนึง่ในสาม ทัง้นีก้รรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่นีอ้าจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ นอกจากนี ้บริษัทมกีารก าหนดนโยบายให้

กรรมการอิสระมวีาระในการด ารงต าแหนง่ไมเ่กินเก้าปีนบัจากวนัแรกที่ได้รับการแตง่ตัง้ เมื่อครบวาระเก้าปี 

กรรมการอิสระอาจด ารงต าแหนง่ตอ่ได้หากคณะกรรมการได้มกีารทบทวนอยา่งรอบคอบถงึความอสิระของ

กรรมการอิสระท่ีครบวาระนัน้ 

5.5  การแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ 

กรรมการบริษัทหนึง่ในสามจะต้องออกจากต าแหนง่ตามข้อบงัคบัของบริษัท  อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบ

วาระด ารงต าแหนง่ อาจได้รับการพิจารณาเสนอช่ือต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่เนื่องได้ และ

เมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากต าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่

ได้รับต าแหนง่แทนอยูใ่นต าแหนง่นัน้เพียงเทา่วาระของกรรมการบริษัทท่ีพ้นจากต าแหนง่เหลอือยู่ 

แนวปฏบิัตใินการด าเนินการ 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.1  การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ก. บริษัทก าหนดให้มกีารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี ในกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งดว่นต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อนัได้แก่ เร่ืองที่กระทบหรือเก่ียวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น หรือเป็นเร่ืองที่ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้นตามเง่ือนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายตา่งๆ ทางบริษัทจะ
เรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึง่ในปี 2561 ไมม่ีการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในระหวา่งปี 



ข. ในปี 2561 บริษัทได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ในวนัท่ี 27เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยลัซติี ้ห้อง
บางกอกน้อย 1 ชัน้ 3  ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบ าหรุ  เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 

ค. บริษัทตระหนกัถงึความส าคญัของการปกป้องสทิธิและการอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นจึงได้
ก าหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับการปฏิบตัิโดยเทา่เทียมกนัและเป็นไปด้วยความยตุธิรรม ดงันี  ้
o การสนับสนุนให้มกีารใช้สทิธิ 

I. บริษัทสนบัสนนุผู้ ถือหุ้นทกุคนในการใช้สทิธิโดยเทา่เทยีมกนั 
II. ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้รับการสนบัสนนุให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ 

 

 

o การอ านวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม 
บริษัทสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ ถือหุ้นในการตดัสนิใจในเร่ืองส าคญั รวมถึงการลงคะแนนเสยีงในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น โดยทกุมตจิะได้รับการลงคะแนนออกเสยีง 

o การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถอืหุ้นล่วงหน้า 
บริษัทจะด าเนินการบอกกลา่วเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นลว่งหน้า รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูส าคญั ขอบเขต 
และขัน้ตอนตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัการประชมุ รวมถึงขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงส าหรับแตล่ะมติอยา่ง
ครบถ้วน ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจวา่ข้อมลูทัง้หมดทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
จะถกูจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนลว่งหน้า 21 วนั (แตต้่องไมน้่อยกวา่ 7 วนั) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมเีวลาเพียงพอใน
การศกึษาข้อมลูก่อนเข้าประชมุ นอกจากนี ้บริษัทจะแจ้งประกาศข้อมลูข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อน
การสง่แจ้งเชิญประชมุ 

o การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นถามค าถามและแสดงความคิดเหน็ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายถามค าถาม แสดง
ความคิดเห็นและน าเสนอข้อเสนอแนะตา่งๆ 

 1.2  การเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษัทจะด าเนินการจดัสง่รายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ภายในวนัเดยีวกนัหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุ และจดัสง่รายงานการประชมุผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชดัเจน) โดยระบุ

จ านวนกรรมการท่ีเข้าประชมุ/ ลาประชมุ ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและข้อชีแ้จงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนบั

คะแนนใน        แตล่ะวาระ ให้แกต่ลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายในก าหนด 14 วนั และน าสง่ให้กระทรวง

พาณิชย์ภายในก าหนด 30 วนัหลงัจากการเสร็จสิน้การประชมุ นอกจากนีบ้ริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชมุบน

เว็บไซต์ของบริษัท 



2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

      2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

ก)   เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยมีสว่นในการก ากบัดแูลบริษัท บริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ รวมทัง้ขัน้ตอนเพื่อให้ผู้ ถือ 
      หุ้นสว่นน้อยเสนอวาระ และช่ือบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นกรรมการตอ่บริษัทลว่งหน้า 
ข)   บริษัทจะด าเนินการแจ้งหลกัเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถงึแจ้งขา่วประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ 
       ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 2.2  การอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถอืหุ้น 
เนื่องด้วยผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นคนไทย ดงันัน้จึงใช้ภาษาไทยในการด าเนินการประชมุ 
อยา่งไรก็ตามบริษัทได้จดัท าเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา 
 
 

2.3  การมอบฉันทะ 

เพื่อรักษาสทิธิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้อื่น หรือ
กรรมการอิสระของบริษัททา่นใดทา่นหนึง่จากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด ซึง่บริษัทจะระบรุายช่ือไว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงมติแทนผู้ ถือ
หุ้นได้โดยไมม่ีเง่ือนไข กรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กบัผู้อื่น บริษัทจะให้สทิธิและปฏิบตัิตอ่ผู้ รับมอบฉนัทะเสมือนเป็น
ผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะและรายละเอียดขัน้ตอนตา่งๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ทัง้ทางโทรศพัท์หรือช่องทางอื่นๆ ของ
บริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น 

 

3. การค านึงถงึบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

• ผู้ถอืหุ้น 
บทบาทหน้าที่ของบริษัท คือ ด าเนินธุรกิจให้เกิดก าไรอยา่งยัง่ยืนโดยตัง้มัน่อยูบ่นหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(Corporate Governance) ควบคูไ่ปกบัการดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นกั

ลงทนุมัน่ใจวา่บริษัทจะเป็นบริษัทท่ีให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยัง่ยืน นอกจากนี ้บริษัทได้จดัชอ่งทางให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ

ติดตอ่ หรือร้องเรียนในเร่ืองที่อาจท าให้เกิดความเสยีหายตอ่บริษัทผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)  

• พนักงาน   
บริษัทให้ความส าคญักบัพนกังานทกุคนและถือวา่พนกังานเป็นสนิทรัพย์ที่มีคณุคา่ของบริษัท บริษัทสนบัสนนุและมี

แผนพฒันาให้พนกังานทกุคนมคีวามรู้และพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง และสามารถน ามาพฒันาปรับใช้

http://www.thaipolyacrylic.com/


กบัการท างานให้ดีและยัง่ยืน นอกจากนี ้บริษัทได้น าเสนอสวสัดิการตา่งๆ ท่ีดีและมีประโยชน์ให้กบัพนกังาน รวมถงึการจดั

สถานท่ีท างานท่ีมคีวามปลอดภยั และมีระบบอาชีวะอนามยัที่ดี การพฒันาทกัษะความรู้ตา่งๆ 

บริษัทมีนโยบายพจิารณาคา่ตอบแทนให้แก่พนกังานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอตัราการจ้างงานให้กบัพนกังาน

และผู้บริหารจะค านงึถงึ สภาพการท างาน ความตัง้ใจในการท างานท่ีได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ความสามารถอื่น ๆ ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกบัสภาพการแขง่ขนัในตลาดเป็นต้น ในสว่นพิจารณาโบนสั

ประจ าปีนัน้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายทกุปี แตท่ัง้นีจ้ะน าปัจจยัหลกัเกณฑ์บางประการมาร่วมพจิารณาประกอบการอนมุตัิ 

ได้แก่ ผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัททัง้ในสว่นด้านการเงินและในสว่นท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัการเงิน ผลงานของพนกังานและ

ทีมงาน ความทุม่เทให้กบังานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยในปีที่ผา่นมาได้จา่ยโบนสัให้กบัพนกังานทัง้สิน้เป็นจ านวน

เงิน 6.86 ล้านบาท   

• ลูกค้า   
บริษัทค านงึถึงความพงึพอใจสงูสดุและความจงรักภกัดใีนผลติภณัฑ์ของลกูค้าเป็นส าคญั โดยน าเสนอผลติภณัฑ์และ

บริการท่ีมีคณุภาพมาตรฐานระดบัโลกในราคาทีเ่หมาะสม บริษัทให้ความส าคญักบัความพงึพอใจของลกูค้า เนื่องจากลกูค้า

เป็นผู้ที่ซือ้สนิค้าและบริการจากบริษัท โดยน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มคีณุภาพในราคาทีเ่ป็นธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า และ

มุง่มัน่พฒันาสนิค้าและให้บริการอยา่งครบวงจร ปลอดภยั ใสใ่จในคณุภาพการบริการ เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของ

ลกูค้า นอกจากนี ้บริษัทน าระบบการบริหารงานด้านคณุภาพ ความมัน่คงปลอดภยั                  อาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม

มาใช้ในการด าเนินงาน  เพื่อมุง่เน้นการบริหารคณุภาพ และสง่มอบผลติภณัฑ์และบริการท่ีสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า   

• คู่ ค้า  
บริษัทให้ความส าคญักบัคูค้่าและปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคบนพืน้ฐานของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม โดยมีสว่นได้เสยี

ร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจ ท าให้เกิดความไว้วางใจ ความสมัพนัธ์อนัดี และการร่วมมอืกนัในการพฒันาศกัยภาพและการเพิม่

ประสทิธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คูค้่าถือเป็นปัจจยัส าคญัสูค่วามส าเร็จทางธุรกิจโดยการ

ช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั บริษัทปฏิบตัิตอ่คู่ค้าอยา่งเสมอภาคและปฏิบตัิตามสญัญาอยา่งเคร่งครัด  บริษัทให้ความส าคญักบั

กระบวนการจดัซือ้จดัหา  โดยมกีารก าหนดขัน้ตอนการจดัซือ้จดัหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุร่วมกนั 

บริษัทก าหนดให้คูค้่าปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภยัเก่ียวกบัการท างานและการใช้เคร่ืองมือตลอดจนระเบียบ

ข้อบงัคบัตา่งๆ อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะในการท างานท่ีมีผลกระทบตอ่ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม  



บริษัทมีการจดัท าทะเบยีนผู้ ค้า (Approved  Vendor List) โดยผา่นกระบวนการคดัเลอืกอยา่งละเอียด และได้มีการสอบ

ทานคูม่ือการปฏิบตัิงานของผู้ขอขึน้ทะเบียนเป็นคูค้่า เพื่อให้มัน่ใจวา่ภายใต้ขัน้ตอนหรือวิธีการในการคดัเลอืกคูค้่าจะได้ผู้ ค้าที่

มีประสทิธิภาพสงูและสามารถสง่มอบสนิค้า/ บริการได้ตรงกบัความต้องการของบริษัท   

• เจ้าหนี ้ 
บริษัทให้ความส าคญัในการรักษาความสมัพนัธ์กับเจ้าหนี ้เพื่อให้เกิดความมัน่ใจและความไว้วางใจร่วมกนั บริษัทได้

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อตกลง พนัธะสญัญาที่มีตอ่เจ้าหนีท้กุรายอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อก าหนดของสญัญาเงินกู้อยา่งเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไมป่กปิดข้อมลู 

หรือข้อเท็จจริงอนัจะท าให้เกิดความเสยีหายแก่เจ้าหนี ้ 

• คู่แข่งทางการค้า 
บริษัทด าเนินธุรกิจกบัคูแ่ขง่ทางการค้าอยา่งเป็นธรรมในรูปแบบท่ีถกูต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดแูลและด าเนินธุรกิจอยา่งมจีริยธรรม โปร่งใส มีการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมกับคูแ่ขง่ขนั โดยไม่

แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอยา่งไมเ่ป็นธรรม ซึง่กรอบการด าเนินงานของนโยบายดงักลา่วเป็นไปตามกฎหมายที่

เก่ียวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไมอ่นญุาตให้มกีารลว่งรู้หรือเก็บรักษาข้อมลูความลบัทางธุรกิจของคูแ่ขง่

ทางการค้า ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาหรือความลบัทางการค้า รวมถงึรูปแบบของการสมรู้ร่วมคดิ             ใด ๆ ที่ขดัแย้งกบั

กฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีอยู ่

• ชุมชนและสังคม   
บริษัทให้ความส าคญัตอ่การมีสว่นร่วมและความเป็นอยูท่ี่ดขีองชมุชนและสงัคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชมุชนและสงัคม 

และหนว่ยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เพื่อไมใ่ห้เกิดรายการค้าหรือกบัคูค้่าที่อาจเป็นอนัตรายตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม    

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานตระหนกัถงึความส าคญัของการก ากบัดแูลการด าเนินงานท่ีดี ความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนทีเ่หมาะสม และเป็นธรรมส าหรับทัง้ผู้ ร้องเรียนและผู้ถกู
ร้องเรียน  

 

ส าหรับการร้องเรียน บริษัทเปิดโอกาสให้บคุคลทัว่ไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานท่ีไมเ่หมาะสมหรือขดัตอ่จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่องได้แก่  

(1)  ผู้จดัการต้นสงักดั และ/หรือผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล 
(2)  กรรมการตรวจสอบ Email: Audit.Committee@thaipolyacrylic.com 
(3)  สายดว่นรับแจ้งเบาะแส (Corporate Whistle Blower) ที่หมายเลขโทรศทัพ์ 001-800-11-009-4982 

mailto:Audit.Committee@thaipolyacrylic.com


      ได้ตลอดเวลา 
 

      โดยบริษัทจะรับฟังทกุข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใสแ่ละให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีการด าเนินการ

ที่เหมาะสม 

บริษัทเปิดเผยข้อมลูของบริษัทและงบการเงินตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง เพียงพอ และ

ทนัเวลา นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูอื่นๆ เพิ่มเตมิเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบตัิ

ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ให้กบันกัลงทนุ ชมุชน สถาบนัตา่ง ๆ และผู้สนใจทัว่ไปสามารถเข้าถึงข้อมลู

ผา่นทางเวปไซด์ของบริษัท อีกทัง้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดตอ่โดยตรงถงึกรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหาร

ระดบัสงูเพื่อรับฟังข้อมลูที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท  

2. ตระหนกัถึงข้อเท็จจริงวา่กรรมการบางทา่นมีภมูิล าเนาในตา่งประเทศ และอาจไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุ
คณะกรรมการบริษัทได้ทกุครัง้ โดยคณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้กรรมการทกุทา่นเข้าร่วมประชมุ ในกรณีที่มี
วาระการประชมุที่มีความส าคญั เช่น การพิจารณาการลงทนุในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนมุตัิงบ
การเงินและงบประมาณประจ าปี เป็นต้น 

3.    เปิดเผยรายงานนโยบายเก่ียวกบัการก ากบักิจการท่ีดีและการตอ่ต้านทจุริตคอรรัปชัน่ผา่นทางเวบไซด์ของบริษัท                         

4.    บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทัง้ทางตรงคอืการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเอง 

       และทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคูส่มรส บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจาก 

       กนัไว้ในรายงานประจ าปี ภายใต้ประวตัิของกรรมการ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว                                                                                                 

5.    บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทกุทา่นต้องรายงานการมีสว่นได้สว่นเสยีที่มีกบับริษัทหรือที่คาดวา่จะมีทนัทีเพื่อ 

        ด าเนินการพิจารณาและเปิดเผยตอ่ไป 

  6.  บริษัทได้ตระหนกัถึงสทิธิของผุ้ ถือหุ้นและเพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทจงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ 

       หุ้นเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 

       เลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เป็นการลว่งหน้า โดยบริษัทได้ท า 

       การเผยแพร่หลกัเกณฑ์และวิธีการให้สทิธิไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com 

   7. การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอกและการอนมุตัิคา่สอบบญัชี 

       ในหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีการแจ้งวาระการประชมุในเร่ืองการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีภายนอกและการขอ 

       อนมุตัิคา่สอบบญัชี โดยจะระบรุายละเอยีดของช่ือส านกังานสอบบญัชีและรายช่ือของผู้สอบบญัชีของบริษัทความ 

       เป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบญัชี คา่ตอบแทนการสอบบญัชี และคา่ใช้จากการปฎิบตัิหน้าที่ 

       อื่น ตลอดปี 2560และปี 2561 และเสนอคา่ตอบแทนประจ าปี 2561 พร้อมกบัความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

http://thaipolyacrylic.com/


       ตามค าแนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ในปี 2561 บริษัทมีคา่สอบบญัชีและบริการอื่นๆที่จา่ย มีรายละเอยีดดงันี ้                                                     

รายละเอียด 2561 2560 
1. คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจ่ายให้กบับริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  1,290,000.00  1,290,000.00  
2. คา่บริการตรวจสอบอื่น  - - 
รวม 1,290,000.00 1,290,000.00 

 

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

     5.1 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ   

กรรมการบริษัท 

• คณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนด วสิยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยทุธ์แผนงานการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมถงึมีการ

ทบทวนวิสยัทศัน์ กลยทุธ์แผนงานการด าเนินธุรกิจ ในแตล่ะปี ทัง้นีเ้พื่อให้มัน่ใจถึงผลการด าเนินงานท่ีดี  

• คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่ ภายใต้ วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย และมติของที่ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ

มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัททกุประการ และคอยดแูลให้ฝ่ายบริหารท าตามแผนงานท่ีก าหนด 

• คณะกรรมการจะต้องค านงึถึงผลประโยชน์สงูสดุของบริษัท โดยก าหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานประกอบธุรกิจที่แขง่ขนักบับริษัท และท าหน้าทีก่ ากบัดแูลกิจการให้มีด าเนินธุรกิจอยา่งมจีริยธรรม ดแูล

ไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของบริษัท หรือกระท าการใด ๆ ที่มีความ

ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัท 

• ในการลงมตใินท่ีประชมุ จะต้องมีองค์ประชมุขัน้ต า่ของกรรมการมากกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด เข้า

ร่วมประชมุ 

• คณะกรรมการจะจดัให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการแบบรายคณะ เพื่อน าไปพิจารณาปรับปรุงการท างานให้มี

ประสทิธิภาพ 

• คณะกรรมการท าหน้าที่ดแูลให้มแีผนการสบืทอด (Succession Plan) ต าแหนง่ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร พร้อม

แนวทางในการด าเนินการ เช่น มกีารติดตามความคืบหน้าของผู้สบืทอด การพฒันาความรู้ความสามารถ ความ

พร้อมในด้านตา่งๆที่จ าเป็นตอ่การปฎิบตัิในต าแหนง่ผู้บริหารสงูสดุ ตลอดจนการฝึกอบรมทางวชิาการ อยา่งตอ่เนื่อง 



  กรรมการตรวจสอบ 

1. จดัท ากฎบตัรวา่ด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรับผิดชอบ กฎ
บตัรต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรดงักลา่วอยา่งน้อยปีละ 
1 ครัง้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการ  การรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและน่าเช่ือถือ 
3. สอบทานการด าเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และความเป็นอิสระของหนว่ยตรวจสอบภายใน 
5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริต                

ที่อาจมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
6. ให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลือ่นขัน้เลือ่นต าแหน่ง และการประเมินผล

งานของหวัหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
7. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงของการ

ปฏิบตัิงานท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัท 
8. สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลกัการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
9. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ เสนอเลกิจ้าง และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่คณะกรรมการ 
10. สอบทานนโยบาย และก ากบัให้มีระบบสนบัสนนุการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ที่มีประสิทธิผล ให้ค าปรึกษาและ

ติดตามให้มีการปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นตลอดจนรับเร่ืองการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น 
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกนัพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหา
ดงักลา่ว 

 

กรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน     

โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ต้องคดัเลอืกจากคณะกรรมการของบริษัท 
2.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะประกอบด้วยสมาชิกสามทา่น โดยประธานคณะกรรมการ  
     และสมาชิกอีกหนึง่ทา่น ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
3.  สมาชิกคณะกรรมการสรรหาแตล่ะคนจะมีวาระสามปี  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนจะจดัให้มีการ   
     ประชมุอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
 



หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี ้

1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะค้นหา คดักรอง และสรรหาผู้มีคณุสมบตัิเพื่อด ารงต าแหนง่ 

       กรรมการอิสระ และเสนอตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
2.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะคดักรองผู้สมคัรซึง่เสนอโดยผู้ ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอตอ่ 

       คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะก าหนดขัน้ตอนและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ 

4.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน จะน าเสนอคา่ตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมด้วยความ 

         คิดเห็น)  ตามที่ได้สนบัสนนุโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ ตอ่คณะกรรมการของบริษัทเพื่อ 

         พิจารณาก่อนท่ีจะได้มีการอนมุตัิอยา่งเป็นทางการโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

5.  ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูภายใต้ค าแนะน าของคณะกรรมการ 

         สรรหา 

6.  ปฏิบตัิหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท 

 

 กรรมการอิสระ 

เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ 

 5.2 การประชุมคณะกรรมการ   

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครัง้ตามข้อบงัคบับริษัท  และก าหนดวนัประชุมล่วงหน้า

ตลอดทัง้ปี โดยเลขานกุารบริษัทจะสง่หนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการแ 

 

 

 

ในปี  2561  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 4 ครัง้ สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี ้

รายชื่อคณะกรรมการ 

จ านวนการ

เข้าร่วม

ประชุม 

ครัง้ที่ 
1/2561 

ครัง้ที่ 
2/2561 

ครัง้ที่ 
3/2561 

ครัง้ที่ 
4/2561 



นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 4/4 / / / / 

นายสจิุตร  ศรีเวทย์บด ี 4/4 / / / / 

นายรักชยั  สกลุธีระ   4/4 / / / / 

นายทาโมส ึ ทามากิ 4/4 / / / / 

นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ 4/4 / / / / 

*นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์ 1/4 / - - - 

**นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซน่ 3/4 - / / / 

ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 4/4 / / / / 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ 4/4 / / / / 

นายกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ 4/4 / / / / 

 

* นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชวัร์  ไดล้าออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร ตัง้แต่วนัที ่27 เมษายน 2561  

** นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น  เข้ารบัต าแหน่งกรรมการทีไ่ม่มีส่วนร่วมบริหาร  ตัง้แต่วนัที ่9 กรกฏาคม 2561    

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4  ครัง้ และก าหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ปี  โดย

เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบจะสง่หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการ

ประชมุเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 5 วนั เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชมุ 

 

 

 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ โดยสรุปได้ดังนีป้ระชุม  



รายชื่อคณะกรรมการ 

จ านวนการ

เข้าร่วม

ประชุม 

  

ครัง้ที่ 
1/2561 

 

ครัง้ที่ 
2/2561 

 

ครัง้ที่ 
3/2561 

 

ครัง้ที่ 
4/2561 

ดร. อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 4/4 / / / / 

นายกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ 4/4 / / / / 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ 4/4 / / / / 

 

การประชุมคณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2 ครัง้ โดยสรุปได้ดังนีป้ระชุม  

 

 

 

 

 

 

5.3  ค่าตอบแทนกรรมการ 

กรรมการของบริษัทจะไมไ่ด้รับผลตอบแทนใด ๆ ในการเข้ามาเป็นกรรมการ ยกเว้นคณะผู้บริหาร กรรมการอิสรและ 
รองประธานกรรมการ ซึง่จะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆจากบริษัท ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้ววา่คา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชมุมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกบับริษัทอื่นในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั 
 
 
 
 
 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 
จ านวนการ 

เข้าร่วมประชุม 
 

หมายเหตุ 

ดร. อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 1/2 ด ารงต าแหนง่ระหวา่งวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560  
ถึง วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ 1/1 เข้ารับต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
นายกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ 2/2  
นายทาโมส ึ ทามากิ 1/2 ด ารงต าแหนง่ระหวา่งวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560                 

ถึง วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561  

นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ 1/2 เข้ารับต าแหนง่ตัง้แตว่นัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 



ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
2561 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
2560 

ค่าตอบแทน
ประจ าปี 
(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุมรวม 

(บาท) 

ค่าตอบแทน
ประจ าปี 

(บาท) 

ค่าเบีย้
ประชุม
รวม 

(บาท) 

ดร.อนพุนัธ์  กิจนิจชีวะ 

กรรมการอิสระ                      

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

               
437,000.00  

              
 
110,000.00 
  

               
437,000.00  

             
56,000.00  

นายกลุเวช  เจนวฒันวิทย์ 

กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 

      
400,583.00            

 
104,000.00 

               
437,000.00  

             
78,000.00  

นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่ 

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน 

               
437,000.00  

  
88,000.00             

               
437,000.00  

             
72,000.00  

 

“บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ และในส่วนของเบี้ ยประชุม โดยจะ

ก าหนดจ่ายให้เฉพาะ กรรมการอิสระของบริษัทที่มีอยู่ด้วยกัน 3 ท่านเท่านัน้ โดยค่าตอบแทนกรรมการประจ าปีและเบี้ย

ประชมุในแต่ละครัง้เป็นไปตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้นแต่ละปี และไดร้บัการอนมุติัแลว้จากทีป่ระชมุผูถื้อหุน้” 
 

5.4 การปฐมนิเทศกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับต าแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทัง้ข้อมูลที่

เก่ียวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ ถือหุ้น ผลการด าเนินงาน ข้อมลูระบบต่างๆ ท่ีใช้งานภายในบริษัท รวมทัง้กฎหมาย กฎเกณฑ์

ตา่งๆ ซึง่เป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ส าหรับการเป็นกรรมการ 
 

5.5 การพัฒนากรรมการ  



อนัเป็นการพฒันาความรู้เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการ กฏระเบยีบข้อบงัคบั รวมถงึทกัษะในการบริหารทัว่ไป  คณะกรรมการ

บริษัทมีนโยบายสง่เสริมกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมทัง้ทีจ่ดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

กรรมการ หัวข้อฝึกอบรม ปี 

นายสจิุตร ศรีเวทย์บดี Director Accreditation Program (DAP 6/2003) 2546 
นายอนพุนัธ์ กิจนชิชีวะ Role of the Chairman Program (RCP38/2016)   

Successful Formulation and Execution of Strategy 
(SFE26/2016)  
Advance Audit Committee Program (AACP17/2014)                    
Director Certification Program  (DCP 130/2010) 

2559 
2559 
2557 
2553 

นายแจน แดม ปีเดอร์เซน่  Director Certification Program (DCP 256/2018) 
Director Accreditation Program (DAP125/2016) 

2561 
2559 

นายกลุเวช เจนวฒันวิทย์ Director Certification Program (DCP 14/2002)  2545 
นายรักชยั สกลุธีระ Company Secretary Program CSP 811/2017 2560 

 

5.6 การสรรหากรรมการ 

 บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการที่มีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มี

คณุสมบตัิเหมาะสมตามที่ก าหนดไว้  

5.7  การประเมินผลตนเองของกรรมการ 

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทัง้คณะส าหรับการปฏิบตัิงานตามแนวทางก ากบัดแูลกิจการ

ของบริษัทจดทะเบียนที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2561 สรุปว่า

คณะกรรมการบริษัทปฏิบตัิหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่ก าหนด ด้วยคะแนน 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 90 (ปี 2560 4.1 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 81) ผลการประเมินจะได้น ามาใช้ในการวางแผน พฒันา 

บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยรวมผา่นการประเมินตนเองซึง่เป็นไปตามแนวปฏิบตัิ

ตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย    



ในปี 2561 จากผลการประเมินตนเองสรุปวา่คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิงานครบถ้วนตามกฏบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยเร่ืองคณุสมบตัิและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

5.8  การบริหารจัดการความเส่ียง 

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจดัการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกนัและจดัการความเสี่ยง

ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทัง้จัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 

คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่ก ากบัดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจดัการ

ความเสีย่งตามที่ก าหนด เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมีการด าเนินการด้านการบริหารจดัการความเสีย่งอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกบัฝ่ายจดัการและผู้ตรวจสอบภายใน  และมี

ความเห็นวา่บริษัทมีการบริหารจดัการความเสีย่งที่เพียงพอและเหมาะสม  

5.9  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายใน การติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานนีเ้ป็นหน่วยงานอิสระและ

รายงานผลโดยตรงกบัคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท    

5.10  เลขานุการบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  

3/2560 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตัง้ให้ นายรักชยั สกุลธีระ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารทางด้านการเงิน

ของบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารบริษัท 

 คุณสมบัตขิองเลขานุการบริษัท 

• มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท 

• เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท 

• มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย  กฎระเบียบของส านกังานก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 



• ไมมุ่ง่หวงัผลประโยชน์สว่นตวัจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เก็บรักษาความลบัของบริษัทเป็นอยา่งดี 

• มีมนษุยสมัพนัธ์ที่ดี  มีความสามารถในการติดตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก  

• มีความรู้ด้านภาษาองักฤษเป็นอยา่งดี 
 
 
 
 
 

 

ก. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
• จดัเตรียมระเบียบวาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้น  

• จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ดูแลและประสานงานให้มีการ
ปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่นที่เก่ียวข้อง  

• ดแูลการแต่งตัง้ การเปลีย่นแปลงวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อ
เจ้าหน้าที่ท่ีเก่ียวข้อง 

• จดัท าและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้
(ก)  ทะเบียนกรรมการ 

(ข)  หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจ าปี 

        ของบริษัท 

(ค)  หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ด าเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสยีตามที่กฎหมายก าหนด 

• เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  

• จดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้เสยีให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการ
นบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

• ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

การใช้ข้อมลูภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นทัง้การกระท าที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเก่ียวกบั

หลกัทรัพย์และนโยบายของบริษัท ห้ามมิให้ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่กระท าโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญและไม่

เปิดเผยตอ่สาธารณะ คณะกรรมการ พนกังาน และลกูจ้าง ไมว่า่จะอยูใ่นระดบัใด ผู้ รับรู้ซึง่ข้อมลูที่มิใช่ข้อมลูสาธารณะเก่ียวกบั



บริษัท หรือธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใช้ข้อมูลดงักล่าวนัน้ทัง้โดยทางตรงและโดยทางอ้อม ในการซือ้หรือการขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทหรือบริษัทท่ีท าธุรกิจในท านองเดียวกนั   ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนกังาน และลกูจ้าง ซือ้และขายหลกัทรัพย์ของบริษัท

และหลกัทรัพย์อื่นๆ เพราะเหตทุี่ว่าพวกเขา (ลกูจ้าง) ได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระส าคญั ข้อมลูที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

และไมใ่ห้บคุคลอื่นใดซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ในนามของตนเอง การซือ้ขายใดๆ ที่กระท าโดยบุคคลอื่นในนามของตนจะถือเป็น

การกระท าด้วยตนเอง ข้อมลูที่ไม่เปิดเผยตอ่สาธารณะอนัเป็นสาระส าคญัเป็นข้อมลูที่ไมอ่าจจะเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกของ

บริษัท (รวมทัง้ญาติหรือเพื่อนร่วมธุรกิจ และโดยมิพกัต้องค านงึถึงวตัถปุระสงค์ในการเปิดเผย) จนกวา่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของ

บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูดงักลา่วอยา่งเพียงพอตอ่สาธารณะแล้ว  

 


