
การก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) มีหน้าที่ด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อ 
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และได้น�าค�าแนะน�าภายใต้หลักปฎิบัติส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฎิบัติ  
8 ข้อส�าหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนัของผูถ้อืหุ้นของบรษัิท ผูม้ส่ีวนได้เสยีรวมท้ังสงัคมและชุมชนท่ีบรษิทัด�าเนนิกิจการอยู ่ได้แก่
 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
 2. ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
 3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
 5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทัง้นี ้บรษิทัได้เผยแพร่คูม่อืการก�ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณในการท�างาน และนโยบายการต่อต้านการทุจรติบนเวบ็ไซด์ของบรษิทัแล้ว 
โดยในปี 2563 บรษิทัสามารถปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกิจการของ กลต ครบถ้วนทกุหลกัการ

สรุปสาระส�าคัญของการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการ 
ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ต้ังค�าถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและ 
การเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษิทัปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายโดยเท่าเทียมกนั  ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย  ผูล้งทนุทัว่ไป  ผูล้งทุนสถาบนั
ทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ 
สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือฐานะทางสังคม

3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้บริษัท 
จึงค�านึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการด�าเนินงานใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดชันวัีดความโปร่งใสในการด�าเนนิการท่ีส�าคญัเป็นปัจจยัส�าคญัในการสร้างความเชือ่ม่ันให้กบันกัลงทนุและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้องแม่นย�า และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
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5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการก�าหนดนโยบายและทิศทางด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ 
ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้แก่กิจการและให้ความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแล 
ให้มีการน�ากลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทท่ีมีต่อบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้นจึงมีความส�าคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีบทบาทอย่างมากต่อการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจึงประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  
เป็นผู้มีภาวะผู้น�า มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ 
มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

แนวทางปฏิบัติ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุด 
  รอบปีบัญชี ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้อง 
  กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเร่ืองท่ีต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ    
  บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในปี 2563 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 

 1.2  ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันท่ี 21 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว  
  ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

 1.3 บริษทัตระหนกัถงึความส�าคัญของการปกป้องสทิธแิละการอ�านวยความสะดวกในการใช้สทิธขิองผูถื้อหุ้นจงึได้ก�าหนด 
  นโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้

  1)  การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ

     สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน

     ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
     ต่อคณะกรรมการ

  2)  การอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม

  3)  บรษิทัสนับสนุนการมส่ีวนร่วมของผูถื้อหุน้ในการตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญั รวมถงึการลงคะแนน เสยีงในการประชุม 
    สามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง

  4)  การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
    บริษทัด�าเนนิการบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า รวมทัง้เปิดเผยข้อมลูส�าคญั ขอบเขตและขัน้ตอน 
    ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงส�าหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วนทั้งนี้ บริษัท 
    จะด�าเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่าข้อมลูทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้จะถกูจดัส่งให้ผูถ้อืหุน้ทกุคน 
    ล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม   
    พร้อมกับแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม  

  5)  การเปิดโอกาสให้ผูู้ถือหุ้นถามค�าถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

  6)  ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นทกุคร้ัง บรษิทัจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกรายถามค�าถาม แสดงความคดิเหน็ 
    และน�าเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ  

 1.4 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
  บริษัทจะด�าเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



  ภายในวนัเดยีวกันหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ และจดัส่งรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ (โดยแยกวาระชดัเจน) โดยระบ ุ
  จ�านวนกรรมการที่เข้าประชุม / ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการ 
  นับคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายในก�าหนด 14 วนั และน�าส่งให้กระทรวงพาณชิย์ 
  ภายในก�าหนด 30 วนัหลงัจากการเสรจ็สิน้การประชุม นอกจากนีบ้รษัิทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซต์ของบริษทั

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว ดังนี้

 2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

   เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการก�ากับดูแลบริษัท บริษัทได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้น 
   ส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า

   บริษัทจะด�าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต ์
   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2.2 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
    เน่ืองด้วยผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่ทีม่าเข้าร่วมการประชมุผู้ถอืหุน้เป็นคนไทย ดงัน้ันจงึใช้ภาษาไทยในการด�าเนนิการประชุม 
  อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดท�าเว็บไซต์ของบริษัทเป็น  2 ภาษา

 2.3  การมอบฉันทะ
  เพ่ือรักษาสิทธิให้ผู ้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น 
  หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมด ซ่ึงบริษัทจะระบุรายชื่อ 
  ไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ก�าหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติ 
  แทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะ 
  เสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของ 
  บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ ผู ้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือ 
  ช่องทางอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น

3. การคํานึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 
• • ผู้ถือหุ้น

 บทบาทหน้าทีข่องบรษัิท คือ ด�าเนินธรุกจิให้เกดิก�าไรอย่างยัง่ยนืโดยตัง้มัน่อยูบ่นหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ี(Corporate  
 Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุน 
 มัน่ใจว่าบริษทัจะเป็นบรษิทัทีใ่ห้ผลตอบแทนทีด่แีละมคีวามยัง่ยนื นอกจากนี ้บรษิทัได้จดัช่องทางให้ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อ  
 หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)

 • พนักงาน
 บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผน 
 พัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถน�ามาพัฒนาปรับใช ้
 กับการท�างานให้ดีและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้น�าเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึง 
 การจัดสถานที่ท�างานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวะอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ บริษัทได้ก�าหนด 
 ให้มกีารวัดผลการปฏบิติังานและศกัยภาพของพนกังาน บรษิทัจะจ่ายผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสมโดยค�านงึถงึ 
 ความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม ตลอดจนการพจิารณาถงึอนาคตการงานของพนกังาน (career path) และ แผนทดแทน 
 ต�าแหน่งงานของบริษัทฯ (Succession Plan)

 ผลประโยชน์ของพนกังานแบ่งเป็น ผลประโยชน์ระยะสัน้ และ ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและผลประโยชน์ 
 ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
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 1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน   
  บรษัิทมนีโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนกังานและผูบ้รหิาร  ในการพจิารณาปรบัอตัราการจ้างงานให้กับพนกังาน   
  และผู้บริหารจะค�านึงถึง สภาพการท�างาน ความตั้งใจในการท�างานท่ีได้รับมอบหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบ   
  ความสามารถอืน่ๆ ผลประกอบการของบรษิทัและเปรยีบเทยีบกบัสภาพการแข่งขนัในตลาดเป็นต้น ในส่วนพจิารณา 
  โบนัสประจ�าปีน้ัน บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะน�าปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณา 
  ประกอบการอนุมัติ ได้แก่ ผลการด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัทท้ังในส่วนด้านการเงินและในส่วนท่ีไม่เก่ียวข้อง 
  กับการเงิน ผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น 

 2. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน
  2.1 โครงการเงินสมทบ 
    บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงิน 
    ที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน

  2.2 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
    บริษัทฯ มีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฏหมายแรงงาน และ 
    ตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน ์
    หลงัออกจากงานส�าหรบัพนกังาน นอกจากนัน้ บรษิทัฯ จดัให้มโีครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ของพนกังาน 
    ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

 • ลูกค้า
 บริษัทค�านึงถงึความพงึพอใจสงูสดุและความจงรกัภกัดใีนผลติภณัฑ์ของลกูค้าเป็นส�าคญั โดยน�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิาร 
 ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาท่ีเหมาะสม บริษัทให้ความส�าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเนื่องจากลูกค้า 
 เป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
 และมุง่มัน่พฒันาสนิค้าและให้บรกิารอย่างครบวงจร ปลอดภยั ใส่ใจในคณุภาพการบรกิารเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการ 
 ของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทน�าระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
 มาใช้ในการด�าเนนิงาน เพือ่มุง่เน้นการบรหิารคณุภาพ และส่งมอบผลติภณัฑ์และบรกิารทีส่ร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้า

 • คู่ค้า
 บริษัทให้ความส�าคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนได้เสีย 
 ร่วมกันในการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพ    
 และการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จ 
 ทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด   
 บริษัทให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการก�าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส   
 ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

 บริษัทก�าหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเก่ียวกับการท�างานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบ 
 ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการท�างานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 บริษัทมีการจัดท�าทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มี 
 การสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือก 
 คู่ค้า จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

 • เจ้าหนี้
 บริษัทให้ความส�าคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัท 
 ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้ีทุกรายอย่างเคร่งครัด บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อก�าหนด 
 ของสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เกิด 
 ความเสียหายแก่เจ้าหนี้

42
รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



 • คู่แข่งทางการค้า
 บรษิทัด�าเนนิธรุกจิกบัคูแ่ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรปูแบบทีถ่กูต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณ 
 ธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขัน  
 โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซ่ึงกรอบการด�าเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตาม 
 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการล่วงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับ 
 ทางธุรกจิของคู่แข่งทางการค้า ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญาหรอืความลบัทางการค้า รวมถึงรปูแบบของการสมรูร่้วมคดิใดๆ  
 ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

 • ชุมชนและสังคม
 บริษัทให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคม 
 และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

4.   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลการด�าเนินงานที่ดี ความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมส�าหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือ 
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่องทางได้แก่
 (1)  ผู้จัดการต้นสังกัด และ/หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 (2)  กรรมการตรวจสอบ Email : Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
 (3)  สายด่วนรับแจ้งเบาะแส (Corporate Whistle Blower) 
  Hotline URL : (Thai site) https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-th/access/login (English site)  
       https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-en/access/login password: MCHCthai
โดยบรษิทัจะรบัฟังทกุข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีการด�าเนนิการทีเ่หมาะสม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา  
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
 1.  บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจท่ัวไปสามารถเข้าถึงข้อมูล 
  ผ่านทางเวป็ไซต์ของบรษิทั ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมถงึมกีารปรบัปรงุข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม�า่เสมอ  
  อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผูส้นใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดบัสูง  เพือ่รับฟังข้อมูล 
  ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท

 2.  ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิล�าเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม 
  คณะกรรมการบริษัทได้ทุกคร้ัง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ม ี
  วาระการประชุมที่มีความส�าคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัต ิ
  งบการเงิน และงบประมาณประจ�าปี เป็นต้น

 3.  เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท

 4.  บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารท้ังทางตรงและทางอ้อม  เช่นการถือหุ้นของคู่สมรส  
  บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร  โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจ�าปี ภายใต้หัวข้อ  
  “การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 5.  บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทหรือที่คาดว่าจะมีทันทีเพื่อ 
  ด�าเนินการพิจารณาและเปิดเผยต่อไป

 6.  บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผุ้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให ้
  ผูถ้อืหุ้นเสนอเรือ่ง  เพือ่พจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้และเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการพจิารณา 
  เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ท�าการ 
  เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com
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 7.  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการอนุมัติค่าสอบบัญชี
  ในหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นจะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชี มีการระบุช่ือผู ้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด   
  ใบอนุญาตผู้สอบบัญชี  ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี  จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท รวมถึงประเด็น 
  เกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับความเห็นของ 
  คณะกรรมการบริษัทตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 บรษิทัจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชใีห้แก่บรษิทัส�านกังาน อวีาย ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีี 2563 เป็นจ�านวนเงนิ  
 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัท

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 5.1  องค์ประกอบของกรรมการ
  คณะกรรมการมีจ�านวน 9 ท่าน  ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3  ท่าน (บริษัทมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า   
  3  ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท) กรรมการบริหาร 3 ท่าน  และกรรมการ 
  ที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร  3  ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

  คณะกรรมการตรวจสอบแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบรษิทั  ประกอบด้วยสมาชิก  3  ท่านและทุกคนเป็นกรรมการอิสระ  

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน  
  โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกอย่างน้อยอีก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระ 
  การด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  

 5.2  การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
  เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถ 
  สอดส่องดแูลและประเมนิผลการบรหิารงานได้อย่างมีประสทิธภิาพ บรษิทัจงึก�าหนดให้หน้าทีป่ระธานกรรมการและ 
  กรรมการผูจั้ดการแยกออกจากกนั และต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งโดยบคุคลเดยีวกนั ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารถ่วงดลุอ�านาจ 
  อย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้ก�าหนดนโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที ่
  บริหารงานประจ�าของบรษัิท ทัง้นี ้บรษิทัได้ด�าเนนิการแต่งตัง้ประธานกรรมการซ่ึงไม่ได้เป็นกรรมการอสิระตามทีร่ะบุ 
  ในแนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มกีารเปิดเผยส่วนได้เสยีทัง้หมดต่อคณะกรรมการแล้ว  
  อย่างไรกต็าม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มกีรรมการอสิระหนึง่ท่านเป็นผูม้ส่ีวนร่วมในการก�าหนดหวัข้อการประชุม 
  ของคณะกรรมการ

 5.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
  1.  กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่างๆ มีวิสัยทัศน์และความ 
    เป็นผูน้�า มคีวามรูค้วามสามารถ มศีลีธรรมจรยิธรรม  และมคีวามสามารถในการสือ่สารท่ีดแีละท�างานของตนเองได้ 
    เยี่ยงมืออาชีพ นอกจากนี้กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้าบริษัทต่อ 1 ท่าน 
    โดยไม่มีข้อยกเว้น

  2.  กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ 
    แห่งประเทศไทย เรือ่งคณุสมบตัแิละขอบเขตการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และอย่างน้อย 1 คน 
    ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

  3.  กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการตลาดทุนดังนี้   

2563 2562
ค่าสอบบัญชี 1,480,000 บาท 1,290,000 บาท
ค่าบริการอื่น  -    บาท   -    บาท
รวม 1,480,000 บาท 1,290,000 บาท
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รายงานประจำาปี 2563
บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



 5.4 วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ก�าหนดให้ทุกปีกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งในอัตรา 
  หนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการก�าหนดนโยบาย 
  ให้กรรมการอิสระมีวาระในการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ  
  9 ปีกรรมการอิสระอาจด�ารงต�าแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของ 
  กรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

 5.5  การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
  กรรมการบริษัทหน่ึงในสามจะต้องออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีครบ 
  วาระด�ารงต�าแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และ 
  เมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากต�าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับ 
  ต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากต�าแหน่งเหลืออยู่

 5.6  การประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
  บริษัทมีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกชุดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ซ่ึงช่วยให้กรรมการจัดสรรและ 
  เข้าร่วมประชุมได้อย่างดี เว้นแต่มีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามที่กฎหมายก�าหนดสามารถเรียก 

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

• ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือ
ที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 

• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุน้ทีม่นียั หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการ 
ทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์
อืน่ท�านองเดยีวกัน ซึง่เป็นผลให้บรษัิทหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธิ
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของส�านกังานสอบบญัชี ซึง่มผู้ีสอบบญัชีของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่า
บริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท 
และไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

• ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกจิการทีมี่สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมนียัใน
ห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของ
จ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมนียักบักจิการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท
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รายชื่อ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
(วาระพิเศษ)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ อืน่ๆ

จ�านวนการประชุมทั้งปี 4 ครัง้ รายไตรมาส 3 ครั้ง 4 ครั้ง 2 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง

ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส 4/4 3/3   0/1  
นาย รักชัย สกุลธีระ 4/4 3/3   1/1 1/1
นาย ชินยะ ยาโนะ 4/4 3/3   1/1  
นาย ได โอยามะ 4/4 2/3  2/2 0/1  
นาย อดัม โจนาธาน สโลน 4/4 2/3   0/1  
นาย มาร์ติน เทย์เซ่น 4/4 3/3   0/1  
ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 4/4 3/3 4/4  1/1  
นาย แจน แดม ปีเดอร์เซ่น 4/4 2/3 4/4 2/2 1/1 1/1
นาย เจษฏา ว่องวัฒนะสิน 2/4 2/3 4/4 1/2 1/1  

อัตราการเข้าร่วมประชุมโดย
เฉลีย่

94% 85% 100% 83% 56% 100%

  ประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็น ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง 
  ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  

  คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และการประชุมคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการ 
  คณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุม 
  ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั  เพือ่ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนการเข้าร่วมประชมุในแต่ละครัง้

  ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

         ส�าหรับการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563  
  ได้จัดขึ้นในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน ปี 2563

 5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเบ้ียประชุมต่อครั้ง 
ที่เข้าประชุมเฉพาะกรรมการอิสระของบริษัทท่ีมีอยู่จ�านวน 3 ท่านเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามอัตรา 
ที่ก�าหนดไว้ในแต่ละปีตามท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรับกรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่ได้รับ 
การคัดเลอืกและแต่งตัง้จากผูบ้รหิารของบริษทั หรือกรรมการตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีไ่ด้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นจากการจ้างงานของบรษิทั หรอืจากตวัแทนผูถ้อืหุน้ใหญ่แล้ว จะไม่ได้รบัค่าตอบแทนกรรมการ หรอืเบีย้ประชมุ
กรรมการแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมปี 2563 (บาท) 

รายชื่อ ต�าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ (ต่อคน/ปี) ค่าเบี้ยประชุม รวม

ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 460,000.00  120,000.00 

คุณแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

 460,000.00  116,000.00 

คุณเจษฎา  ว่องวัฒนะสิน กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทน

 460,000.00  80,000.00 

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม รวม  1,380,000.00  316,000.00 
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บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



 5.8 การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้อง  
  หลังจากพิจารณาประสบการณ์การท�างานแล้วคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผู้ที่เห็นว่า 
  เหมาะสมต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัก่ิอนน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

  หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ
  1)  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง   
  2)  ในการเลอืกกรรมการ อาจใช้วธิอีอกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคน หรอืคราวหลายคน 
    รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง 
    ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนท่ีมีตามข้อ 1) ท้ังหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อย 
    เพียงใดไม่ได้
  3)  การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู ้เป็นประธาน 
    เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ 50 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 1 ใน 3 ในการ 
    ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระนั้นเป็นผู้ท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานที่สุด 
    ให้ประธานในที่ประชุมร้องขอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่จนกว่าต�าแหน่งกรรมการจะว่างลง

 5.9 การปฐมนิเทศกรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึง 
  การด�าเนนิงานด้านต่างๆ ของบรษิทั เช่น โครงสร้างทนุ  ผูถ้อืหุน้  ผลการด�าเนนิงาน ข้อมลูระบบต่างๆ รวมถงึกฎหมาย 
  และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ   
  มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ 
  ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ  

 5.10 แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
  คณะกรรมการได้ก�าหนดแผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและต�าแหน่งงาน 
  ในสายงานหลัก โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัท 
  จดัให้มกีารเตรยีมความพร้อมส�าหรับบคุคลทีเ่ป็น Successor ในการพฒันาความรู ้ ความสามารถและทกัษะทีจ่�าเป็น 
  ตามต�าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดต�าแหน่งส�าคัญในอนาคต

 5.11 การพัฒนากรรมการ
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ    
  เพ่ือให้มีการปรับปรุงและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดย 
  คณะกรรมการทกุคนต้องได้รบัการฝึกอบรม  เพือ่ให้เข้าใจการปฏบัิตหิน้าท่ีฐานะกรรมการบรษิทั  ในปี 2563 เนือ่งจาก 
  สถานการณ์โควิด จึงไม่มีกรรมการเข้าฝึกอบรม

 5.12 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการท้ังคณะส�าหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางก�ากับดูแลกิจการ 
  ของบริษัทจดทะเบียนที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท 
  รายคณะปี 2563 สรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปตามความรับผิดชอบท่ีก�าหนดไว้ด้วยคะแนน  
  4.5 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 90 (ปี 2562 -  4.2 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม) รูปแบบหลักเกณฑ์ 
  การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลักได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่  
  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ  
  (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

  คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานครบถ้วนตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นไปตามข้อก�าหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

  ผลจากการประเมินจะน�าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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 5.13 การบริหารจัดการความเสี่ยง
  คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยง 
  ตามที่ก�าหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมท้ังจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเส่ียง    
  คณะกรรมการจงึได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้หีน้าทีก่�ากบัดแูล  ตดิตามและตรวจสอบการบรหิาร 
  จดัการความเสีย่งตามท่ีก�าหนด เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารด�าเนนิการด้านการบรหิารจัดการความเสีย่งอย่างเพยีงพอ 
  และเหมาะสม

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในและ 
  มีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

 5.14 นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
  การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในนั้นผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้มีการ 
  เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองญาติมิตรและเพื่อนร่วมธุรกิจเป็นการกระท�าท่ีผิดกฎหมาย 
  ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และผิดจรรยาบรรณ ซ่ึงบริษัทได้ก�าหนดเป็นนโยบายโดยมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร  
  พนกังานทกุระดบัชัน้ รวมทัง้คนในครอบครวั ท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยอาศยั  หรอืใช้ข้อมลูของบริษทั 
  ที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ หรือเป็นข้อมูลของบริษัทที่มีสาระส�าคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยม ี
  เจตนาที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ บริษัท 
  ที่เกี่ยวโยงกัน โดยอาจกระท�าการซื้อหรือขายด้วยตนเองหรือผ่านให้ผู้อื่นซ้ือหรือขายในนามของตนก็ตาม ถือว่า 
  เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายและผิดตามข้อห้ามของบริษัทอย่างร้ายแรง 

  บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายการใช้ข้อมลูภายในและการซ้ือขายถ่ายโอนหลกัทรพัย์ของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน 
  ของบริษัทฯ มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
  โดยสรุปดังนี้

  (1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซ้ือขายถ่ายโอนหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล 
    ภายใน ซึ่งก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
  (2) ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนดซื้อขายถ่ายโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผย 
    งบการเงินประจ�ารายไตรมาสและประจ�าปี รวมถึงรายการท่ีบรษิทัด�าเนนิการท่ีมคีวามส�าคญัซึง่อาจเกิดประโยชน์ 
    จากการซือ้ขายถ่ายโอนหลกัทรัพย์ และช่วงเวลาอ่ืนทีบ่รษิทัฯ จะก�าหนดเป็นครัง้คราว เว้นแต่ตกอยูใ่นสถานการณ์ 
    ที่จ�าเป็น หรือต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือ ตกอยู่ภายใต้ค�าสั่งศาล โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท จะประกาศ 
    ช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า

    ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนด หมายถึง บุคคลที่มีต�าแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ 
    (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่
    (ก) กรรมการบริษัท 
    (ข) ผู้บริหาร
    (ค) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องและรับทราบข้อมูลภายในบริษัทฯ
    (ง)  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนดตามข้อ (ก-ค)
    (จ) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ หรือ คณะกรรมการชุดย่อย
    (ฉ) บุคคลอื่นใดที่บริษัทฯก�าหนด
  (3) บุคคลท่ีบริษัทฯ ก�าหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (ซ่ึงรวมการถือครองหลักทรัพย์ของ 
    คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ดังนี้

    การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

    • กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วัน ท�าการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงาน 
     ส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)
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    • กรณีบุคคลทีบ่ริษัทฯ ก�าหนด นอกเหนอืจากกรรมการและผูบ้รหิาร ให้รายงานภายใน 7 วนัท�าการนบัแต่วันที ่
     ได้รบัแจ้งจากเลขานุการบริษัทฯ โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

    การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่วันที ่
    ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

    • กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลประวัติของ 
     กรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)-1)

    • กรณีบุคคลที่บริษัทฯ ก�าหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลง 
     การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
  (4) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งตนเองและคู่สมรส และบุตรท่ียัง 
    ไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59  
    แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
  (5) เลขานุการของบริษัทต้องจัดท�าส�าเนารายงานการถอืครองหลกัทรัพย์ตามข้อ (3) ส่งให้กบัประธานคณะกรรมการ 
    บริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วัน 
    ที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป
  (6) กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานคนใดท่ีฝ่าฝืนนโยบายฉบบันี ้อาจถกูพจิารณาลงโทษทางวนิยัจนถงึขัน้ให้ออกจากงาน  
    รวมทัง้อาจมคีวามรับผดิทัง้ทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535

  ในกรณีที่บุคคลในข้อ (2) มีความประสงค์ในการซ้ือขายถ่ายโอนหลักทรัพย์และมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 
  ผู้จัดการอาวุโสในสังกัดท่าน หรือ ส�านักเลขานุการบริษัท 

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
  บริษัทฯ ได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี 2539 ในการให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับ 
  ว่าด้วยเรื่อง “จรรยาบรรณในการท�างาน” หรือท่ีเรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามค�าส่ัง  
  และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ�าแนกประเภทเอกสาร การจัดการระบบเอกสาร และ 
  ข้อมลูทางอเีลคโทรนคิส์  พนกังานทกุคนจะต้องรบัผดิชอบในการเรียนรูเ้พือ่ท�าความเข้าใจต่อค�าสัง่ทีบ่งัคบัใช้  ข้อมลู 
  ที่จัดท�าขึ้นภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทท่ีพนักงานไม่สามารถน�าไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก  
  (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสารตามที่กฎหมายก�าหนด) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ�านาจโดยตรง พนักงาน 
  จะต้องปฏบิติัตามค�าสัง่ พนักงานจะต้องไม่น�าข้อมลูความลบัทีไ่ด้รบัจากการท�างานในฐานะพนกังานไปใช้เพือ่แสวงหา 
  ผลประโยชน์ส่วนบุคคล

 5.15 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  
  เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทได้ก�าหนด “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกคนและ 
  ตัวแทนของบริษัททั่วโลก นโยบายดังกล่าวก�าหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เสนอหรือสัญญาว่าจะช�าระเงินหรือโอน 
  ผลประโยชน์อื่นใด (ซึ่งรวมถึงการบริการ การให้ของขวัญ การรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ)   
  โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ได้รับหรือคงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีไม่เหมาะสม โดยรวมถึงการจ่ายช�าระเงินหรือ 
  โอนผลประโยชน์ผ่านบุคคลที่สาม

  การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (“CAC”)

  ทัง้น้ี  คณะกรรมการบริษัทได้มมีติอนมุตัใินการประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกสาร 
  ไทยในการต่อต้านคอร์รัปช่ันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition  
  Against Corruption) โดยบริษทัฯ ได้รบัการรบัรองต่ออายเุป็นสมาชิกซ่ึงจะมอีาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมมีติให้การรบัรอง 
  ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และครบก�าหนดอายุรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566
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