
นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ�ากัด (มหาชน) มีหน้าที่ด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ
หุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและได้น�าค�าแนะน�าภายใต้หลักปฏิบัติส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ที่ออกโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อ
ส�าหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอยู่ 
ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 
2. ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการท�างาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถ
เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.thaipolyacrylic.com   
สรุปสาระส�าคัญของการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการเป็นดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ท้ังในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการ 
ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือ 
ตั้งค�าถามใดๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและ 
การเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

บรษิทัฯ ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทกุรายโดยเท่าเทยีมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อย ผูล้งทนุทัว่ไป ผูล้งทนุสถาบนั 
ท้ังจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เช้ือชาติ 
สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือฐานะทางสังคม

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บรษิทัฯ ด�าเนินกจิการด้วยความรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุฝ่าย โดยมุง่หวงัให้เกดิผลประโยชน์ร่วมกนั ด้วยเหตนุีบ้รษิทัฯ 
จึงค�านึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการด�าเนินงานใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการฉบับเต็มและจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

เอกสารแนบ 5

130 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จํากัด (มหาชน)



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมลูเป็นดชันวีดัความโปร่งใสในการด�าเนนิการทีส่�าคญัเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบันกัลงทนุและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นย�า และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
ที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบและบทบาทในการก�าหนดนโยบายและทิศทางด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและ
ให้ความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ไป
บรหิารกจิการให้เกิดการเตบิโตอย่างยัง่ยนื บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัทีม่ต่ีอบรษิทัและผูถ้อืหุน้จงึมคีวามส�าคญั ทัง้นี้ 
คณะกรรมการมบีทบาทอย่างมากต่อการก�ากับดูแลกจิการทีด่จีงึประกอบไปด้วยผูท้รงคณุวฒุเิป็นผูม้ภีาวะผูน้�า มวีสิยัทศัน์ มคีวาม
รู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มคีวามซือ่สตัย์สจุรติและมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1  การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี  
  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เรื่องท่ีกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของ 
  ผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ บริษัทฯ จะเรียกประชุม 
  วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไปในปี 2564 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

1.2  ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า  
  ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร

1.3  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปกป้องสิทธิและการอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ก�าหนด    
  นโยบายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
  1) การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
   • สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
   • ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
    ต่อคณะกรรมการ
  2) การอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม 
  3) บริษัทฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุม                               
   สามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง 
  4) การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 
   บริษัทฯ ด�าเนนิการบอกกล่าวเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ล่วงหน้า รวมท้ังเปิดเผยข้อมลูส�าคญั ขอบเขตและข้ันตอนต่างๆ  
   ที่เก่ียวข้องกับการประชมุ รวมถงึขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีงส�าหรบัแต่ละมตอิย่างครบถ้วนท้ังนี ้บรษิทัฯ จะด�าเนินการ 
   เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน  
   (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วนั) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มเีวลาเพยีงพอในการศกึษาข้อมลูก่อนเข้าประชุมพร้อมกบัแจ้งประกาศข้อมลู 
   ข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม 
  5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามค�าถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  6) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามค�าถาม แสดงความคิดเห็น  
   และน�าเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ 
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1.4  การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
  บริษัทฯ จะด�าเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
  ภายในวนัเดียวกนัหลงัจากเสรจ็สิน้การประชมุ และจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุจ�านวน 
  กรรมการที่เข้าประชุม/ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนน 
  ในแต่ละวาระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในก�าหนด 14 วัน และน�าส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในก�าหนด  
  30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว ดังนี้
2.1  การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  • เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการก�ากับดูแลบริษัท บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ รวมท้ังข้ันตอนให้ผู้ถือหุ้นส่วน 
   น้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อ บริษัทฯ ล่วงหน้า
  • บริษัทฯ จะด�าเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต ์
   ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2   การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
  เน่ืองด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการด�าเนินการประชุม 
  อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดท�าเว็บไซต์ของบริษัท เป็น 2 ภาษา

2.3   การมอบฉันทะ
  เพ่ือรักษาสิทธใิห้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้าประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ด้วยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่หรอืกรรมการ 
  อิสระของบริษัทท่านใดท่านหน่ึงจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมท้ังหมด ซึ่งบริษัทฯ จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ 
  มอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนดเพือ่ให้สามารถเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสยีงลงมตแิทนผูถ้อืหุน้ได้โดยไม่ม ี
  เงื่อนไข กรณีที่ผู ้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทฯ จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น 
  โดยบริษัทฯจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของ บริษัทล่วงหน้าก่อน 
  วันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท้ังทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัทฯ เช่น  
  เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ผู้ถือหุ้น
บทบาทหน้าที่ของบริษัท คือ ด�าเนินธุรกิจให้เกิดก�าไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 
Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจ
ว่าบริษัทฯ จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหรือ 
ร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิดความเสียหายต่อ บริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ บริษัท (www.thaipolyacrylic.com) 

• พนักงาน
บรษัิทฯ ให้ความส�าคัญกบัพนักงานทุกคนและถอืว่าพนกังานเป็นสนิทรัพย์ท่ีมคีณุค่าของบรษิทั บรษิทัฯ สนับสนนุและมแีผนพัฒนา
ให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง และสามารถน�ามาพัฒนาปรับใช้กับการท�างาน
ให้ดีและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�าเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ท�างานที่
มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดีการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและ
ศกัยภาพของพนักงาน บรษิทัฯ จะจ่ายผลตอบแทนแก่พนกังานอย่างเหมาะสมโดยค�านงึถงึความรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมตลอด
จนการพิจารณาถึงอนาคตการงานของพนักงาน (career path) และแผนทดแทนต�าแหน่งงานของบริษัทฯ (Succession Plan) 
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ผลประโยชน์ของพนักงานแบ่งเป็นผลประโยชน์ระยะสั้นและผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราการจ้างงานให้กับพนักงาน และ 
ผู้บริหารจะค�านึงถึงสภาพการท�างาน ความตั้งใจในการท�างานท่ีได้รับมอบหมายและหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความสามารถอื่นๆ 
ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นต้น ในส่วนพิจารณาโบนัสประจ�าปีนั้น บริษัทฯ  
มีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะน�าปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณาประกอบการอนุมัติ ได้แก่ ผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีของบริษัททั้งในส่วนด้านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับ
งานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น

2.  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน

 2.1  โครงการเงินสมทบ
   บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัท 
   จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน
 2.2   โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
   บริษัทฯ มีภาระส�าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการ 
   ผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับ 
   พนักงาน  นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล 
   การปฏิบัติงานครบก�าหนดระยะเวลา

• ลูกค้า
บริษัทฯ ค�านึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นส�าคัญโดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คณุภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาทีเ่หมาะสม บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักับความพงึพอใจของลกูค้าเนือ่งจากลกูค้าเป็นผูท่ี้ซือ้สนิค้า
และบริการจากบริษัท โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาท่ีเป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า
และให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ
น�าระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการด�าเนินงานเพ่ือมุ่งเน้น 
การบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 

• คู่ค้า
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ร่วมกันในการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จทางธุรกิจโดยการ 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการก�าหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดร่วมกัน 

บริษัทฯ ก�าหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการท�างานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในการท�างานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีการจัดท�าทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทาน
คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอข้ึนทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้า จะได้ผู้ค้าท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ 
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• เจ้าหนี้
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ 
ตามเง่ือนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญาเงินกู ้
อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะท�าให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้

• คู่แข่งทางการค้า
บริษทัฯ ด�าเนนิธรุกจิกบัคูแ่ข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรปูแบบทีถ่กูต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกจิ 
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลและด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งขันโดยไม่แสวงหา 
ข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งกรอบการด�าเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
เป็นไปตามจรรยาบรรณธรุกจิ บรษิทัฯ ไม่อนญุาตให้มกีารล่วงรูห้รอืเกบ็รกัษาข้อมลูความลบัทางธรุกจิของคูแ่ข่งทางการค้า ละเมดิ
ทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้ารวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

• ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ท่ีดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคมและ 
หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดกิจกรรมอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

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

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือ 
ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่องทาง ได้แก่ 
 (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

โดยบรษิทัฯ จะรบัฟังทกุข้อร้องเรยีนอย่างเสมอภาคโปร่งใสเอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่ายมกีารด�าเนนิการท่ีเหมาะสม 

บริษทัฯ เปิดเผยข้อมลูของบรษิทัและงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถกูต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. บริษัทฯ มีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง 
 เว็ปไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งบริษัทฯ 
 เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังข้อมูลท่ีเป็นประโยชน ์
 แก่บริษัทฯ
2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิล�าเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ 
 บริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีมีวาระการประชุมที่ม ี
 ความส�าคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงา น และการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบประมาณ 
 ประจ�าปี เป็นต้น 
3. เปิดเผยรายงานนโยบายการก�ากับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
4. บริษัทฯ ได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรสบุตร 
 ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจ�าปี ภายใต้หัวข้อ “การถือครองหุ้น 
 ของกรรมการและผู้บริหาร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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5. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทฯ หรือที่คาดว่าจะมีทันทีเพื่อด�าเนินการ 
 พิจารณาและเปิดเผยต่อไป 
6. บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 
 เสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง 
 เป็นกรรมการของ บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้ท�าการเผยแพร่ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการอนุมัติค่าสอบบัญชี
 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุช่ือผู้สอบบัญชี บริษัทท่ีสังกัดใบอนุญาต 
 ผู้สอบบัญชี ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี จ�านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความเป็น 
 อิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามค�าแนะน�า 
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีจ�านวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (บริษัทมีจ�านวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และ
ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมดของบริษัท)กรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบริหาร  
3 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท) คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 
ท่านและทกุคนเป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคดัเลอืกโดยคณะกรรมการบรษิทั ประกอบด้วย
สมาชิก 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกอย่างน้อยอีก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ�ากดั ก�าหนดให้ทกุปีกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งในอตัราหนึง่ในสาม ทัง้นี้
กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งนีอ้าจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้ นอกจากนี ้บรษิทัฯ มกีารก�าหนดนโยบายให้กรรมการอสิระมวีาระในการ
ด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจด�ารงต�าแหน่งต่อได้
หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น 

การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากต�าแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทท่ีครบวาระด�ารง
ต�าแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอขอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัท
ท่านใดพ้นจากต�าแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ท่ีได้รับต�าแหน่งแทนอยู่ในต�าแหน่งนั้น
เพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากต�าแหน่งเหลืออยู่ 

การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ�า รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแล
และประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงก�าหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
แยกออกจากกัน และต้องไม่ด�ารงต�าแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ท้ังนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอ�านาจอย่างเหมาะสม โดย 
ประธานกรรมการมบีทบาทในการเป็นผูก้�าหนดนโยบายส่วนกรรมการผูจ้ดัการมหีน้าทีบ่รหิารงานประจ�าของบรษิทั ทัง้น้ี บริษทัฯ 
ได้ด�าเนนิการแต่งตัง้ประธานกรรมการซึง่ไม่ได้เป็นกรรมการอสิระตามทีร่ะบใุนแนวทางปฏบิตัขิองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
แต่ได้มกีารเปิดเผยส่วนได้เสยีท้ังหมดต่อคณะกรรมการแล้วอย่างไรกต็ามคณะกรรมการได้มอบหมายให้มกีรรมการอสิระหนึง่ท่าน
เป็นผู้มีส่วนร่วมในการก�าหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ 
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การปฐมนิเทศกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการด�าเนินงาน
ด้านต่างๆของบรษิทัฯ เช่น โครงสร้างทนุ ผูถ้อืหุน้ ผลการด�าเนนิงาน ข้อมลูระบบต่างๆ รวมถงึกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ส�าหรับการเป็นกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมอง
ใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับต�าแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
คณะกรรมการได้ก�าหนดแผนในการทดแทนต�าแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและต�าแหน่งงานในสายงานหลัก 
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการเตรียมความพร้อม
ส�าหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีจ�าเป็นตามต�าแหน่งงาน เพื่อสืบทอดต�าแหน่ง
ส�าคัญในอนาคต 

การพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการ
ฝึกอบรม เพือ่ให้เข้าใจการปฏบิตัหิน้าทีฐ่านะกรรมการบรษิทั ในปี 2564 เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ จงึไม่มกีรรมการเข้าฝึกอบรม 
นโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น

นโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น
บริษัทฯได้ก�าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งบริษัทฯ 
มีการลงทุนหรือร่วมลงทุนในบริษัทนั้น หรือในบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารกิจการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีความเช่ือมั่นว่ากรรมการผู้จัดการแต่ละท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบ 
แล้วว่า ตนจะสามารถสละเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการจดัให้มรีะบบบรหิารจดัการความเส่ียงในทกุหน่วยงานของบรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัและจดัการความเสีย่งตามทีก่�าหนด
ไว้ในแผนการจดัการ พร้อมทัง้จัดให้มรีะบบการติดตามและประเมนิผลการบรหิารจดัการความเสีย่งคณะกรรมการจงึได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้หีน้าทีก่�ากบัดูแล ติดตามและตรวจสอบการบรหิารจัดการความเสีย่งตามทีก่�าหนด เพือ่ให้มัน่ใจ
ว่าบริษัทฯ มีการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในและมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม 

จรรยาบรรณธุรกิจ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่คู่มือการก�ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการท�างาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซ่ึงสามารถ 
เข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท https://www.thaipolyacrylic.com
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