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การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน) ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การ
ด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
สร้างความเชือ่ม่ันให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย และสนบัสนนุส่งเสรมิ
ความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัให้เตบิโต อนัน�าไปสูก่ารสร้าง
คุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
เพื่อให้กิจการมีการด�าเนินงานตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
14/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีมติอนุมัติ 
“นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ” ตามทีค่ณะกรรมการบรรษทัภบิาล
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการอ้างอิงจากหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัท 
จดทะเบยีน ปี 2560 ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย์ก�าหนด เพ่ือเป็นหลกัปฏบิตัใิห้คณะกรรมการ
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน�าไปปรับใช้ในการก�ากับดูแล
กิจการ เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว สร้างความ
น่าเชื่อถือส�าหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และส่งเสริม
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท เพื่อประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการครอบคลุมโครงสร้างและแนวปฏิบัติ
ในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วย
งานก�ากับดูแล และนโยบายการปฏิบัติงานในเรื่องสิทธิและความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การก�าหนดบทบาท
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ 
การควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่มี

ประสิทธิผล การด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส การปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม
ทางธรุกจิ การต่อต้านคอร์รปัช่ัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ
ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่จะท�าให้กิจการด�าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และ
เป็นทีย่อมรบัของทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง ท้ังนี ้คณะกรรมการบรรษัทภบิาล
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน มีการพิจารณาทบทวนนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการเป ็นประจ�าทุกป ี  เพื่อให ้ เหมาะสม 
กับสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมีการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด และครอบคลุม
ตามหลักปฏิบัติ 8 ประการ ตามแนวทางที่คณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนดไว้ นอกจากน้ี คณะกรรมการ 
บริษัทยังอนุมัติใช้ “นโยบายก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์” 
เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ รวมทัง้เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ เป็นการยกระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
และผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยก�าหนดให้คณะกรรมการและ 
ฝ่ายจดัการ ตลอดจนพนักงานทกุล�าดับช้ันยดึถอืนโยบายการก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

จากการท่ีบริษัทยึดมั่นในการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
หลักจรรยาบรรณธุรกิจมาใช้ในการบริหารและด�าเนินงานของ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการก�ากับดูแลกิจการให้มี
ประสทิธภิาพและเหมาะสมกบับรษิทัมาโดยตลอด เป็นผลให้บรษัิท
ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

• บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�าปี 2562 ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) และได้รับการจัดอันดับ
เป็น 1 ใน 43 บริษัท Top Quartile ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ 
ตามราคาตลาด (Market Cap.) 10,000-30,000 ล้านบาท
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ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี และได้พิจารณาทบทวน
การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (CG Code) ท่ีออกโดยคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท  
ซึ่งเป็นผู้น�าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กร ไปปรับใช้ตาม 
ความเหมาะสมของบริษัท และเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู ่
ไปกบัแนวทางการก�ากับดแูลกจิการทีด่ ี5 หมวดหลกั ทีม่กีารรายงาน
ต่อผู ้ถือหุ ้นเป็นประจ�าทุกปี ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 14/2562 คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 

• บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Thailand Sustainability Investment (THSI)  
หรือรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจ�าปี 2562 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัท 
ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

• บริษัทรับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต ประจ�าปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

• บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ด้วยคะแนนเตม็ 99 คะแนน  
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• บริษทัได้รบัการคดัเลอืกตดิอนัดบั ESG100 จากการด�าเนนิงานทีโ่ดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล โดยสถาบันไทยพัฒน์

• บริษัทได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด ประจ�าปี 2562 ในกลุ่มสถานประกอบการ 
ด้านอาหาร ประเภทกิจการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตรที่ด�าเนินงานอย่างมี
คุณภาพ มีจริยธรรม และประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี (CG Code) ในแต่ละข้อ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงาน 
ที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล ่าวตามความเหมาะสมกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม ส�าหรับหลักปฏิบัติที ่
ยังไม่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาก�าหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็น
ส่วนหน่ึงของมตคิณะกรรมการเพือ่ให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล 
สรรหา และก�าหนดค ่าตอบแทนทบทวนและน�าเสนอต ่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุกปี โดย 
ปี 2562 มีเรื่องท่ีบริษัทยังไม่ได้น�าหลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ ดังนี้
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หลักปฏิบัติ ค�าชี้แจงของบริษัท

คณะกรรมการบรษิทัควรดแูลให้บรษิทัก�าหนดค่านยิมร่วมเพือ่
เป็นหลกัชีน้�าให้ทุกคนในองค์กรขบัเคลือ่นไปในทิศทางเดียวกนั

คณะกรรมการได้ประชมุและก�าหนดให้มกีารด�าเนินการในเรือ่ง
ค่านิยมองค์กรให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

กรรมการอิสระมีการด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน ในปี 2562  
มกีรรมการอสิระ 2 คน ทีด่�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนือ่ง
เกิน 9 ปี คือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ประธานกรรมการ), 
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 คน เป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการ
ของบรษิทั และสามารถปฏบัิตหิน้าทีใ่นฐานะประธานกรรมการ
และกรรมการอสิระได้เป็นอย่างด ีอกีทัง้สนบัสนนุให้การด�าเนนิ
ธรุกจิบรรลผุลส�าเร็จและเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง บริษทัจงึเชือ่มัน่ 
ว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 คน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ 
ยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

พิจารณาจัดท�า shareholders’ agreement หรือข้อตกลง
อืน่เพ่ือให้เกดิความชัดเจนเกีย่วกับอ�านาจในการบรหิารจดัการ
บริษัทย่อย

บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อ
แต่งต้ังเป็นตัวแทนกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี

คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปด�าเนินการศึกษา
ข้อมูลและพิจารณาตามความเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนที่จบการ
ศึกษาด้านบัญชี

คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน 
เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
มาแล้ว และมคีวามเข้าใจในมาตรฐานการบญัชทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 
จึงมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าที ่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี 
แม้ว่าไม่มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชี

คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย  
1 คน

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้าง
คณะกรรมการ ทั้งด้านทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้าน และเพศ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 12 
คน ประกอบด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญงิ 
1 คน ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความ
ซับซ้อนทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีโอกาสในการ
สรรหากรรมการอิสระเพิ่ม บริษัทพร้อมจะน�าหลักปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างแน่นอน

คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50% บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ
และพิจารณาตามความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท
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หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคัญและเคารพสทิธิของผูถ้อืหุน้ทกุ
กลุ่มอย่างเท่าเทยีมกนัและส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธขิองตนอย่าง
เต็มที่ โดยเฉพาะสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขาย 
หรอืการโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกิจการ การได้รบัข่าวสาร
ข้อมลูของบรษัิทอย่างเพยีงพอ การเสนอวาระการประชมุ การเสนอ 
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท การเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู ้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุมอย่างเป็นอสิระ อนุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการ แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และเร่ืองที่มีผลกระทบ
ต่อบริษัท เช่น การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
และข้อบังคับของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติ
ธุรกรรมท่ีส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
เป็นต้น ทั้งน้ี บริษัทไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 สิทธิในการมีส่วนแบ่งก�าไร
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด
• ในปี 2562 บรษิทัจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเป็นเงนิจ�านวน 

0.70 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 89.27 ของก�าไรสุทธิ
ของผลประกอบการครึ่งปีแรก

1.2  สิทธิในการรับข้อมูลข่าวสาร
ในปี 2562 บริษัทเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัทอย่าง 
ครบถ้วน ถกูต้อง เพยีงพอ เชือ่ถอืได้ และทนักาล รวมทัง้ละเว้น
การกระท�าใดๆ ที่เป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการ 
เข้าถึงข้อมูลของบริษัท
• ปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีส�าคัญ 

ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ตามช่องทางที่กฎหมายและ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทก�าหนด โดย
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู SET Portal ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�าหรับข้อมูลอื่นๆ นั้น บริษัทได้
เปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com)  
ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก

• บริษัทมีการน�าเสนอผลการด�าเนินงาน ข้อมูลทางการเงิน 
และข้อมูลทีม่ใิช่ข้อมลูทางการเงนิแก่นกัวิเคราะห์ นกัลงทนุ
และผู้ถือหุ้น ทุกไตรมาสอย่างสม�่าเสมอ และเปิดโอกาส
ให้เข้าพบผู้บริหารเพื่อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในธุรกิจ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัทกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นตลอดทั้งป ี 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส)

• บริษัทเข ้าร ่วมกิจกรรมจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย อาทิ บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET 
Opportunity Day) และ Thailand Focus เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลบริษัทและตอบข้อซักถาม (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ 
ในหมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส)

ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้และนักลงทนุทัว่ไปสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลู
เกี่ยวกับบริษัทได้ที่

1. ฝ่ายบัญชีและการเงิน : นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์  
 โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 266 
 อีเมล : sunanta@tvothai.com
2. ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : นางสาวธีรดา กอศรีลบุตร 
 หรือ นางสาวสุทัตตา ไชยยันต์บูรณ์
 โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 542 หรือ 822
 อีเมล : teerada@tvothai.com หรือ ir@tvothai.com
3. ฝ่ายเลขานุการบริษัท : นางสาวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์  
 โทรศัพท์ : 02-477-9020 ต่อ 122
 อีเมล : kanutsorn@tvothai.com

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภท
สถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง 
เตม็ที ่และละเว้นการกระท�าใด ๆ  ทีเ่ป็นการจ�ากดัโอกาสในการ
เข้าร่วมประชมุของผูถ้อืหุ้น และได้ก�าหนดเกีย่วกบัแนวปฏบิตัิ
ในการจัดและด�าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
• คณะกรรมการบรษิทัดแูลให้มกีารให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี

และวาระการประชมุ โดยมคี�าชีแ้จงและเหตผุลประกอบใน
แต่ละวาระในหนังสอืเชญิประชมุ รวมทัง้สถานทีจ่ดัประชมุ
ผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง

• คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของ 
ผู ้ถือหุ ้น ไม ่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ
ลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท�าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์
ของผู ้ถือหุ ้นอย ่างเป ็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศ

 หรอืต่างประเทศ ทัง้ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้รายย่อย
  หรือผูถ้อืหุน้ประเภทสถาบนัได้ใช้สทิธขิองตน ทัง้สทิธพิืน้ฐาน
 ของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอ
 และทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
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ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน และตัดสินใจในเรื่องที่มี
 ผลกระทบที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัท
• คณะกรรมการบริษัทไม ่ เพิ่มวาระการประชุม หรือ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดย
เฉพาะวาระส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนตัดสินใจ

• คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุม ส่งค�าถามล่วงหน้า และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับ
การคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัก่อนวันประชุมผูถ้อืหุน้ผ่าน
เวบ็ไซต์บรษิทั โดยเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลู 
(Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมในเรื่องเกี่ยวกับบริษัท โดย
ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสม ส�าหรับการตอบ
ข้อซักถามและการแสดงความคิดเห็น

• คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส มี
การลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แยกตามวาระ และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

• คณะกรรมการบริษัทให ้สิทธิผู ้ ถือหุ ้น เป ็นผู ้ อนุ มัติ 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี น�าเสนอ
นโยบายและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ ชัด เจนในแต ่ละคณะ โดยพิจารณาจาก หน ้าที ่ 
ความรับผิดชอบ รายได้ และก�าไรของบริษัท รวมถึง
จ�านวนกรรมการ ตลอดจนเปรียบเทียบกับค่าตอบแทน
ของกรรมการในกิจการที่มีขนาดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

• คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2562 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ 
Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุม ภายหลังเสร็จ
สิ้นการประชุม

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มาใช้สิทธิของตนดังต่อไปนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็น
ประจ�าทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
และหากมีความจ�าเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่
เกีย่วข้องกบัสทิธแิละผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษิทั
ก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจ�าเป็นและเหมาะสม 

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับ 
แนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน
ไทย อีกทั้งยังค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยใน 
ปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ในวันที่ 29 เมษายน 2562

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอ

ชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2561 – 25 มกราคม 2562 
โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผ่านเว็บไซต์บริษัท 
และแจ้งข่าวสารผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระการประชุมและชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ัง
เป็นกรรมการแต่อย่างใด

• บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นพร้อมทั้ง
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. ไว้บนเวบ็ไซต์บรษิทั ตัง้แต่
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เป็นการล่วงหน้า 33 วันก่อนวันประชุม 
เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาข้อมลูและส่งข้อสอบถามมายงับรษัิท
ล่วงหน้า รวมทั้งได้มีโอกาสมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บคุคลอืน่ๆ เข้าร่วมการประชุมแทนในกรณีทีไ่ม่สามารถมาด้วย
ตนเองได้ ทั้งน้ี บริษัทมีการประกาศเรื่องการเผยแพร่ดังกล่าว
ผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

• บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค�าถามล่วงหน้ามายัง
บริษัทก่อนวันประชุม เพ่ือสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระ
การประชุมหรือข้อมูลอื่นท่ีส�าคัญของบริษัท ในระหว่างวันที่ 
25 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้ก�าหนด
หลกัเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าไว้อย่างชัดเจนและเผยแพร่ไว้
บนเวบ็ไซต์ของบริษทัและมกีารประกาศผ่านทางระบบเผยแพร่
ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่
ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ส่งค�าถามล่วงหน้ามายงับรษิทัแต่อย่างใด
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• บริษัทจัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ
การประชุมฉบับภาษาไทยส�าหรับผู้ถือหุ้นไทย และฉบับแปล
ภาษาอังกฤษส�าหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ โดยมอบหมายให้
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็น 
นายทะเบยีนหุ้นของบรษิทัเป็นผูจ้ดัส่งหนงัสอืเชิญประชมุให้แก่
ผูถ้อืหุน้ทางไปรษณย์ีลงทะเบียน วนัที ่5 เมษายน 2562 ก่อนวนั
ประชมุล่วงหน้า 24 วนั หนงัสอืเชญิประชมุมรีายละเอยีดเกีย่วกบั 
การประชุม ขัน้ตอนการลงทะเบยีน เอกสารและหลกัฐาน วธิกีาร 
มอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ และวาระการประชุม โดยใน 
แต่ละวาระการประชุมจะมข้ีอมลูประกอบตามสมควร พร้อมทัง้ 
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัท 
ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ราย
วันข่าวหุ้นธุรกิจระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2562 ติดต่อกัน 
3 วัน ก่อนวันประชุม 

• บริษัทอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสถาบันและคัสโตเดียน 
สามารถส่งเอกสารเพื่อขอตรวจสอบรายละเอียดการถือครอง
หลักทรัพย์ และส่งเอกสารมอบฉันทะล่วงหน้าได้ โดยส�าหรับ
ผู้ถือหุ้นสถาบันหรือคัสโตเดียนที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
บริษัทจะด�าเนินการส่งส�าเนาใบมอบฉันทะที่มีลายเซ็นของ
กรรมการอิสระผู้รับมอบ กลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ
ประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น
• บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 

29 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ 
ชัน้ 3 อาคารน�า้มันพชืไทยเลขที ่149 ถนนรชัดาภเิษก (ท่าพระ-
ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ส�านักงานใหญ่ของบริษัท สถานท่ีสะดวกต่อการเดินทางเข้า
ร่วมประชุมด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และเวลาในการประชุม
ทีเ่หมาะสม มผีูถ้อืหุน้ทีม่าด้วยตนเองและรบัมอบฉันทะเข้าร่วม
ประชมุทัง้หมด 353 ราย คิดเป็นหุ้นทัง้หมด 464,194,283 หรือ
ร้อยละ 57.41 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ
ไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุม ส�าหรับระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2562 ไม่มผีูถ้อืหุน้ใดเสนอระเบยีบวาระ
การประชุมล่วงหน้า

• บริษัทเปิดให้ผู ้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้
ล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเวลาประชุม ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุม โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการ 
ลงทะเบยีนและนบัคะแนนเพ่ือความถกูต้อง รวดเร็วและแม่นย�า 
พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมบุคลากร เครื่องถ่ายเอกสาร และอากร
แสตมป์ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ 

• บริษัทอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง สามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สทิธอิอกเสยีง
โดยมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน
แทนได้ ทั้งน้ี สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึง หรอืกรรมการอสิระเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
แทนตน กรณีมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ให้จัดส่งหนังสือ
มอบฉันทะน้ันมาให้บริษัทก่อนล่วงหน้า  ในการน้ี บริษัทได้
เสนอชือ่กรรมการอสิระ 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพล เกยีรตไิพบลูย์  
นายอภชิาต ิจรีะพนัธุ ์และรศ.น.สพ.กจิจา อไุรรงค์ เป็นผูร้บัมอบ

 ฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน  
โดยบรษิทัได้แนบข้อมลูของกรรมการอสิระทัง้ 3 ท่าน ในหนงัสอื
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว 

• ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ  
(ปี 2562 มีจ�านวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้จ�านวน 11 คน จากจ�านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด 12 คน  
(คิดเป็นร้อยละ 91.67) เน่ืองจาก นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ 
กรรมการ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ

• ประธานกรรมการบริษัทท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
ด�าเนนิการประชมุให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิทั โดยการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามล�าดับในระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มี
การเพิ่มเติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม 

• เลขานุการบริษัทแจ้งองค์ประชุม จ�านวน และสัดส่วนของ 
ผู ้ถือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ พร้อมทั้งชี้แจง 
ให้ผู ้ เข ้าร ่วมประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน  
วิธีนับคะแนน และการประมวลผลด ้วยระบบบาร ์โค ้ด  
โดยก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนตามล�าดับวาระ

• บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ และการนับ
คะแนนเสียงจะนับเมื่อสิ้นสุดวาระน้ัน ส�าหรับวาระการแต่งต้ัง
กรรมการจดัให้มกีารออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบุคคล รวมทัง้ 
ได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ 
แม็คเค็นซี่ จ�ากัด และตัวแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่มีความเกี่ยวข้อง 
กับบริษัทโดยตรง ท�าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
เพ่ือความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงลงคะแนนในบัตร 
ลงคะแนน พร้อมทัง้ลงลายมอืชือ่ และเจ้าหน้าทีจ่ะรวบรวมบตัร
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ลงคะแนน และบนัทกึคะแนนเสยีงท่ีไม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีง 
 ส�าหรับผู้ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยให้ลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนน

เสียง และเจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงทัง้หมดภายหลงั 
เสร็จสิ้นการประชุม

• ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นแสดงความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ พร้อมทั้งจัดสรรเวลา
ส�าหรับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกันในแต่ละวาระ
ก่อนการลงมติ โดยเลขานุการบริษัทบันทึกประเด็นค�าถาม  
ค�าตอบ ข้อเสนอแนะ และความคดิเหน็ไว้ในรายงานการประชมุ

• ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้
ภายหลังเสร็จส้ินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรณีที่ต้อง
ใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติในวาระใด ประธาน 
ในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมด�าเนินการพิจารณาในวาระ 
ถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
การตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อย เลขานุการที่ประชุมจะแจ้ง 
ให้ทีป่ระชมุทราบผลการนบัคะแนนทันท ีโดยมติของทีป่ระชมุใน
แต่ละวาระแบ่งเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
และบัตรเสีย โดยไม่มีผู ้ถือหุ ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับ 
มติดังกล่าว

• บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธาน
ในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนน 
ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติได้ 
และนับรวมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าร่วมประชุม
เป็นต้นไป จึงอาจท�าให้มีผู้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
ไม่เท่ากันได้

ภายหลังการประชุม
• เลขานุการบริษทับนัทกึมติทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเผยแพร่
 มติที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและผลการลงคะแนนเสียง 

ในแต่ละวาระทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางระบบ 
เผยแพร่ข้อมูล (Set Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในวนัประชมุผูถื้อหุน้ และเผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์
ของบรษิทัในวนัท�าการถดัไป ทัง้นี ้บรษิทัมรีะบบการจดัเกบ็บัตร
ลงคะแนนเสียงอย่างดีที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

• บริษัทจัดให้มีการบันทึกภาพและถ่ายภาพบรรยากาศในการ
ประชุม เพื่อให้ผู ้ถือหุ ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ  
โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

• เลขานกุารบรษัิท จดัท�ารายงานการประชมุผูถื้อหุ้นอย่างถกูต้อง 
โดยมีการบันทึกรายละเอียดและสาระส�าคัญไว้อย่างครบถ้วน 
ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม รวมทั้ง
สาเหตุการลา ค�าชี้แจงที่เป็นสาระส�าคัญ ขั้นตอนและวิธีการ 
ลงคะแนนเสียง ค�าถามหรือค�าตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป  
รายละเอียดในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อเท็จจริงในที่ประชุม  
มีการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยแยกเป็น เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตามแนวทางหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ รายงานการประชุมดังกล่าว 
ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม 
และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่  
13 พฤษภาคม 2562 (14 วันนับแต่วันประชุม) พร้อมทั้ง
เผยแพร่ข้อมูลและบันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต ์
ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นช่องทาง 
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้อง
รอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้อมทั้งด�าเนินการน�าส่งต่อ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด

• หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้
แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือ
หุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลัก
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับ 
ผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายก�ากับดูแลให้ผู ้ถือหุ ้นทุกกลุ ่ม 
ได้รบัการปฏิบัติและปกป้องสทิธิขัน้พืน้ฐาน และผลประโยชน์อย่าง 
เท่าเทียมและเป็นธรรม โดยได้ด�าเนินการดังนี้
 2.1  ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นสามัญประเภทเดียว ดังนั้น สิทธิในการ

ออกเสียงจึงเป็นไปตามสิทธิของหุ้นสามัญ โดยผู้ถือหุ้นแต ่
ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญประจ�าปี 2562 ตลอดจนเสนอช่ือบคุคลท่ีมคีณุสมบตัิ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดย
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอชื่อบุคคล เผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบรษิทั รวมทัง้แจ้งผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลู 
(SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วง
หน้าประมาณ 3 เดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�าถามล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

  บริษัทก�าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู ้ถือหุ ้นเสนอชื่อบุคคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนวัน
ประชุมเป็นการล่วงหน้า รวมท้ังก�าหนดข้ันตอนแนวทาง
การพิจารณาให้สิทธิผู ้ถือหุ ้นรายเดียวหรือหลายราย 
ที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้น 
ที่ออกจ�าหน่ายและช�าระเต็มตามมูลค่า และถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 1 ปี ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

  ส�าหรับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ป ี 2562 บริษัท 
ได้น�าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.tvothai.com ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”  
ระหว่างวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 25 มกราคม 
2562 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล  
(Set Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เมือ่วนัที่  
25 ตุลาคม 2561

  ทัง้นี ้ในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มผีูถ้อืหุ้นเสนอวาระการประชุม
และไม่มีการเสนอช่ีอบุคคลแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทและ
ไม่มีค�าถามที่ส่งมาล่วงหน้า ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

 2.3 เพื่อปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท 
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 
และข้อมูลประกอบวาระการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.tvothai.com ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2562 ก่อน
การประชุมล่วงหน้า 33 วัน และส่งหนังสือเชิญประชุม 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน้าทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ก่อนวันประชุม 24 วัน นอกจากนี้  
บริษัทลงประกาศในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อน 
วันประชุม 20 วัน

 2.4 บริษัทปฏิบัติและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ได้ด้วยตนเอง 
สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ซึ่งบริษัทส่งหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชมุและเสนอ
ชือ่กรรมการอสิระ 3 คน ทีไ่ม่มส่ีวนได้เสยีในการประชมุ เป็น
ทางเลือกส�าหรับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุ
หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วยตนเอง

  ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข.  
หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย  
เป็นผู ้รับฝากและดูแลหุ้น) โดยเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
ของบริษัท www.tvothai.com เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ดาวน์โหลดได้ ทั้งน้ี บริษัทจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการ
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ถือหุ ้นส�าหรับติดหนังสือ 
มอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 2.5 เลขานุการบริษัทแจ้งให้ท่ีประชุมทราบชัดเจนถึงกฎเกณฑ์
และวิธีการลงคะแนนเสียงที่ใช้ในการประชุม โดยประธาน
คณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมด�าเนินการประชุม
ตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่ม
เติมหรือแก้ไขวาระนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชมุ เพือ่ความเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชมุ  
พร้อมทั้งจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับทุกวาระ  
เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 2.6 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจ�านวน 11 คน จากจ�านวนคณะกรรมการ
บริษัททั้งหมด 12 คน (คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของกรรมการ
ทั้งหมด มีกรรมการ 1 คน ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจ
อยูต่่างประเทศ) โดยกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ข้าร่วมประชมุ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

  กรรมการผู้จดัการ ผู้บรหิารทุกคนท่ีมคีวามรบัผิดชอบในส่วนงาน
  ต่างๆ รวมถงึคณะกรรมการชดุย่อย คือ คณะกรรมการตรวจ

สอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่า

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
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ตอบแทน คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อ
แถลงข้อมูลการด�าเนินงาน และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น 
โดยเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นท่ีมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆ 
สอบถามข้อมูล รวมทั้งการเสนอแนะอย่างเสรีโดยไม่มีการ
จ�ากัดเวลา ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาที่เหมาะสมและ
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความเห็น และ
ต้ังค�าถามในทีป่ระชมุในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบับรษิทัได้อย่างเสรี

 2.7 บริษัทจัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปี 
2562 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน ตามเวลาที่กฎหมายก�าหนด 
และจดัส่งส�าเนารายงานการประชุมให้ทางตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการบันทึกข้อมูลอย่าง 
ถูกต้องครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บอย่างดีเพ่ือให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้

 2.8 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดระเบยีบปฏบิตัเิกีย่วกบัการได้มา 
หรือการจ�าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้รายงานการถือครองหลัก
ทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัทต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ภายใน 30 วนั หลงัจากวันทีไ่ด้รับต�าแหน่ง 
หรือภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไข 
เพิ่มเติม เลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ งที่มีการ
เปล่ียนแปลงก่อนพิจารณาวาะการประชุม เพื่อรับทราบ
เป็นวาระประจ�าในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัทกุเดอืน  
นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้บรรจุอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ ท้ังนี้ในปี 2562 ไม่ปรากฏการกระท�า 
ความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงแต่อย่างใด

 2.9 บริษัทก�าหนดมาตรการป้องกันและบทลงโทษส�าหรับการ
ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคล
ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) รวมท้ังห้ามบุคคลดังกล่าว
ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา  
1 เดือน (Blackout Period) ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีของบริษัท หรือข้อมูล

อืน่ทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั และไม่ท�า 
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา  
24 ชั่วโมง ภายหลังจากที่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชน
แล้ว โดยประกาศไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 
ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งทางจดหมายหรืออีเมลไป
ยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาดังกล่าว และ
ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งเลขานุการ
บรษัิทล่วงหน้า 1 วนัก่อนท�าการซือ้ขาย เพือ่ด�าเนนิการแจ้ง
ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั ในปี 2562 คณะกรรมการ
บริษัทและผู้บริหารไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูล
ภายในแต่อย่างใด

 2.10  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และท่ีม ี
การแก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้กรรมการและผูบ้รหิารรายงานการ
มส่ีวนได้เสยีของตนเองและผูท้ีเ่กีย่วข้องภายใน 30 วนั หลงั

จากวันที่ได้รับต�าแหน่ง หรือภายใน 14 วันท�าการนับแต่
  วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
  ท�ารายงานสรุปการท�าธุรกรรม ตลอดจนรายงานให ้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่ของบริษทั ทัง้น้ี บริษทัได้เปิดเผยนโยบายดงักล่าว
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปีของบรษิทั (แบบ 56-1)  
และรายงานประจ�าปี ในปี 2562 บริษัทไม่มีการฝ่าฝืน
หลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกัน และไม่มีรายการให้
ความช่วยเหลือทางการเงนิให้แก่บรษิทัอืน่ทีไ่ม่ใช่บรษัิทย่อย

 2.11 เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายในการดูแลรายการทีอ่าจก่อให้เกดิ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยก�าหนด
ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรในนโยบายการท�ารายการระหว่างกันของบริษัท โดย
ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงานเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จ�าเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ารายการดงักล่าว 
และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณารายการ
ดังกล่าวว่าได้กระท�าอย่างยติุธรรม ตามราคาตลาด และเป็น
ไปตามปกติธุรกิจการค้า เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุมัติ
การเข้าท�ารายการ โดยผูบ้ริหารหรอืกรรมการท่ีมส่ีวนได้เสยี 
จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัดว่ีาความส�าเรจ็และความยัง่ยนืของ
บริษัท ขึ้นอยู่กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท
จงึก�าหนดให้มกีระบวนการส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมกบักลุม่ผูมี้ส่วน
ได้เสยี โดยยดึการคุม้ครองและรกัษาสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีกลุ่มต่างๆ 
อย่างยตุธิรรมตามสทิธทิีมี่ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง หรือตามข้อตกลง
ทีม่กีบับรษัิท ทัง้นี ้บรษิทัจะไม่กระท�าการใดๆ ท่ีเป็นการละเมดิสทิธิ
และทรพัย์สินทางปัญญาของผูมี้ส่วนได้เสยี มีการปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม
รวมทั้งก�าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดย
ก�าหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
และเผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ผู้มส่ีวนได้เสยีจะได้รบัการดแูลอย่างเป็นธรรม ทัง้นี ้บรษิทัได้เปิดเผย
“คูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิ” ไว้ภายใต้หวัข้อ “การก�ากบัดแูลกจิการทีด่”ี 
บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เคร่งครัด และได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย
สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
บรษิทัให้ความเคารพสทิธิขัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัต่ิอผูถื้อ
หุน้ทกุรายอย่างเท่าเทยีมกัน สร้างความพงึพอใจสงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ 
เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับเลือกเป็นกรรมการ การรับฟังความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดให้มีช่องทางติดต่อกับผู้ถือหุ้น
ทางเว็บไซต์และอีเมลตามท่ีได้เปิดเผยในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น 
และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของกิจการ จึงก�าหนด
ให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับ 
ผู้ถือหุ้นระยะยาว ตลอดจนเคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
ตามทีก่�าหนดไว้โดยกฎหมาย ข้อบงัคบั จรรยาบรรณของบรษัิท และ 
กฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
มุง่มัน่เป็นตวัแทนทีดี่ของผูถ้อืหุน้ในการด�าเนนิธรุกิจ เพือ่สร้างความ
พงึพอใจสูงสุดให้กบัผูถ้อืหุ้นโดยค�านงึถึงการเจรญิเตบิโตของมลูค่า
บรษัิทในระยะยาวด้วยผลตอบแทนทีเ่หมาะสมและเป็นธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ระบบบัญชี 
ที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินของบริษัท  

มีการควบคุมการท�ารายการระหว่งกัน มีมาตรการป้องกัน 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกันการน�าข้อมูลภายใน 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ท้ังนี้ บริษัทยังสร้างความมั่นใจให้ 
ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิของ 
ผู้ถือหุ้น โดยจะแสดงอยู่ในหมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และหมวด
ที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจ�าปี 
ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท รวมเป็น 1,172,485,928.25 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของก�าไรสุทธิปี 2562 โดยจ่ายจากก�าไรสุทธิ
ของกิจการ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือน  
ให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอตัราหุน้ละ 0.70 บาทแล้ว ท้ังน้ี การจ่ายเงนิปันผล 
ส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท ยังคงมีความไม่แน่นอน 
เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563

บริษัทมีการรายงานผลการด�าเนินกิจการที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ตามความเป็นจริงทกุไตรมาส และเปิดเผยการท�ารายการกบับุคคล
ทีเ่กีย่วโยงในเงือ่นไขทีเ่สมอืนกบับุคคลภายนอก ผ่านระบบเผยแพร่
ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท

บุคลากร
บริษัทตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของ
องค์กร และเป็นปัจจยัส�าคัญในการขบัเคลือ่นความส�าเรจ็ของบรษัิท 
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมาเพื่อดูแลและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
รวมถงึด้านสวสัดกิารให้กับพนักงาน โดยยดึตามแนวทางทีก่ฎหมาย
ก�าหนด เคารพสทิธมินุษยชน และสอดคล้องกบัทศิทางและกลยทุธ์
ขององค์กร บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีความสามัคคี 
และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันในระหว่างผู้ร่วมงาน ให้ความ 
ร่วมมือ และการประสานงานในทางที่ชอบต่องานและต่อบริษัท  
โดยมีนโยบายที่ส�าคัญเกี่ยวกับด้านบุคลากรดังต่อไปนี้

นโยบายค่าตอบแทน : บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน
ทกุระดบัอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
โดยการจ่ายค่าตอบแทนในระยะสั้นพิจารณาความเหมาะสม 
ตามความรู้ความสามารถ ภาวะตลาดแรงงาน และเทียบเคียง 
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลประกอบการของบริษัท
แต่ละปีที่เชื่อมโยงกับการวัดผลการด�าเนินงานในรูปของดัชนี
วัดผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ตามหลัก
การของ Balanced Scorecard โดยพิจารณามุมมองที่ครอบคลุม
มิติการด�าเนินงานจากทุกส่วนในองค์กร อันประกอบด้วยมิติทาง 
การเงิน มิติด้านลูกค้า มิติด้านกระบวนการภายใน และมิติด้าน 
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การเรียนรู้และการพัฒนา ในขณะเดียวกันการจ่ายค่าตอบแทน 
ในระยะยาวพิจารณาความเหมาะสมจากการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน ควบคู่กับผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทตามแผนธุรกิจในระยะยาว รวมทั้งจัดให้มีการเติบโต
ตามสายงาน อันสอดคล้องกับแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานของ
บรษิทั นอกจากน้ี บรษิทัจดัให้มเีงนิกองทุนส�ารองเล้ียงชพี และดแูล 
ให้พนกังานได้รบัสวสัดกิารต่างๆ อย่างเหมาะสม เพือ่สร้างแรงจงูใจ
ให้กับพนักงานและเพื่อให้บริษัทสามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ ทั้งน้ี 
บริษัทท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณา
การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัส

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ดังนี้ 1) ค่าตอบแทน
ระยะสั้นที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท ได้แก่ เงิน
เดือน ซึ่งมีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนปีละ 1 ครั้ง, โบนัสประจ�าปี 
ตามผลประกอบการและการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงาน
รายบคุคล 2) ค่าตอบแทนระยะยาว ได้แก่ เงนิเกษยีณอายงุาน โดย
บริษัทตั้งส�ารองเงินเกษียณ จ�านวน 152 ล้านบาท และได้จ่ายเงิน
เกษียณ รวมทั้งสิ้น 14 ล้านบาท

นโยบายด้านความปลอดภัย : บริษัทก�าหนดนโยบายคุณภาพ 
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ทีส่นบัสนนุให้พนักงานปฏิบติังานได้อย่างปลอดภัยและมสีขุอนามยั
ที่ดี โดยจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีจ�าเป็นในการปฎิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้พนักงานและผู้ปฎิบัติงานทุกคนของบริษัท ได้รับความ
ปลอดภัย มีสุขภาพ อนามัยที่ดี ภายใต้สภาพการท�างานและสิ่ง
แวดล้อมที่ดี และมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและอบรมให้ความรู้
แก่พนกังานอยูเ่สมอ บรษิทัได้แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยมีนโยบายดังนี้

1.  ผลิตสินค้าได้มาตรฐานตามข้อก�าหนด เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
2.  ด�าเนนิการรักษาคณุภาพของสิง่แวดล้อม และการป้องกันมลพษิ 

ที่เกิดจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกิจกรรมต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
4.  การใช้พลังงานและทรพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ ถอืเป็นหน้าที่

ของพนักงานทุกคน
5. ให้การสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร ท้ังในเรื่องบุคลากร 

งบประมาณ เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นในการปรับปรุง
และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
สิ่งแวดล้อมและสังคมให้เพียงพอและเหมาะสม

6.  มีความมุ ่งมั่นในการป้องกันการบาดเจ็บและการเกิดโรค 
จากการท�างาน และพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

7.  นโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิง่แวดล้อมและ
สังคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

8.  ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือโครงการ
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ของบริษัท และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพ
การท�างานและวิธีการท�างานให้ปลอดภัย

9.  มกีารทบทวนและปรับปรงุนโยบายอย่างต่อเนือ่ง เพ่ือให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัเปิดเผยนโยบายดังกล่าวไว้บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั และปฏบัิติ
ตามนโยบายดงักล่าวมาโดยตลอด ในปี 2562 บรษิทัมบุีคลากรหยดุ
งานทีเ่กดิจากการท�างาน คดิเป็นร้อยละ 0.0045 ลดลงจากปี 2561 
ซึ่งมีบุคคลากรหยุดงานที่เกิดจากการท�างาน คิดเป็นร้อยละ 0.012 
โดยตลอดเวลาทีผ่่านมา บรษิทัไม่เคยมกีารละเมดิกฎหมายแรงงาน 
และไม่เคยมีกรณีพิพาทแรงงานแต่อย่างใด

นโยบายด้านสวัสดิการ : บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  
เพื่อดูแลผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาว และเพื่อส่งเสริม
การออมเงนิไว้ในอนาคต รวมทัง้เป็นแรงจงูใจให้พนกังานปฏบัิตงิาน 
กับบริษัทเป็นระยะยเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพจะได้รับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนใน
อัตราที่แตกต่างกันตามอายุสมาชิกของพนักงานแต่ละคน (อัตรา
เงนิสมทบร้อยละ 3-5) และสมาชกิต้องสะสมเงนิเข้ากองทนุในอตัรา
เดียวกัน เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบ
รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อเป็นตัวแทนของ
พนักงาน และเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับบริษัท เพื่อ
ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงานในเรื่องต่างๆ  
เพิ่มเติมจากที่บริษัทได้จัดให้ในรูปแบบของสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ที่พนักงานได้รับอยู่แล้ว รวมทั้งให้ค�าปรึกษาและรับฟัง
ข้อคิดเห็นของพนักงาน

บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของ
พนักงาน โดยจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานตามที่
กฎหมายก�าหนด อาทิ วันเวลาท�างาน วันหยุด วันหยุดพักผ่อน
ประจ�าปี และวนัลาหยดุประเภทต่างๆ รวมถงึประกนัสงัคม กองทนุ
เงินทดแทน โดยมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
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1. จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
2.  เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีเสียชีวิต และเงินช่วยเหลือเพ่ือจัด

พิธีฌาปนกิจของครอบครัวพนักงาน
3.  กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีพนักงานเจ็บป่วย
4.  ตรวจสุขภาพประจ�าปีที่ส�านักงานของบริษัทโดยโรงพยาบาล

ชั้นน�า โดยจัดโปรแกรมการตรวจให้เหมาะสมกับลักษณะ
งานและอายุของพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเจรจาต่อรองกับ 
โรงพยาบาลให้พนักงานสามารถเพิ่มรายการตรวจสุขภาพ 
ได้ในราคาพิเศษ

5.  ประกันอุบัติเหตุ ส�าหรับต�าแหน่งงานท่ีมีความเสี่ยง เช่น 
พนักงานขับรถ

6.  ค่ารักษาพยาบาลและทันตกรรมนอกเหนือสิทธิประกันสังคม
7.  เครื่องแบบพนักงาน
8.  ท่องเที่ยวประจ�าปี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร : บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู ้ ความ
สามารถผ่านกระบวนการฝึกอบรมและสัมมนา บริษัทก�าหนด
แผนฝึกอบรมประจ�าปีส�าหรับพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะความ
สามารถทีเ่ป็นทกัษะท่ีจ�าเป็นส�าหรบัแต่ละต�าแหน่งงาน เพือ่พัฒนา
ขดีความสามารถของผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทอย่างต่อเน่ือง 
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในปี 2562 บริษัทได้ด�าเนินการและสอบทานให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การท�างานของบริษัทและแนวทางท่ีก�าหนดในคู ่มือสวัสดิการ 
อย่างครบถ้วนและสม�่าเสมอ ท้ังนี้ มีพนักงานที่ผ่านหลักสูตรการ 
ฝึกอบรมภายในและหลกัสตูรจากสถาบนัฝึกอบรมภายนอก คิดเป็น
ร้อยละ 60.65 ของพนักงานทั้งหมด

ลูกค้า ผู้บริโภค
บริษัทด�าเนนิกจิการภายใต้ปรชัญาขององค์กรทีว่่า บรษิทัจะเตบิโต
อย่างมีคุณภาพ มั่นคง ยั่งยืน และผลิตสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้น ร่วมดูแล
สงัคมและสิง่แวดล้อม ดังนัน้ บริษทัจึงมุง่เน้นในเร่ืองคณุภาพสนิค้า 
ตัง้แต่การจดัซือ้วตัถดุบิ กระบวนการการผลติ จนกระทัง่สนิค้าถงึมอื
ลูกค้าและผู้บริโภค ตลอดจนการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่น 
รกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัลูกค้าผ่านกจิกรรมต่างๆ อาทิ การจดัประชมุ
กบัลูกค้าเพือ่ให้ข้อมูลเกีย่วกบัสนิค้าและบรกิาร และหารือเพ่ือการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึง
จดัให้มรีะบบการแจ้งเบาะแสและรบัข้อร้องเรยีนผ่านทางเวบ็ไซต์

ของบรษิทั ปัจจบุนั บรษิทัได้รบัการรบัรองคณุภาพในการผลติจาก
มาตรฐานสากล ได้แก่ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000,
ISO/TS 22002-1, FSSC 22000, ISO/IEC17025, ISO 50001, 
ISO 14001, Halal, Kosher, Carbon Footprint of Products, 
Carbon Footprint Reduction เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและผู ้บริโภคอย่างเป็นธรรม  
ไม่เอาเปรียบ เน้นการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ดูแล
รักษาผลประโยชน์ของคู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม 
เพื่อให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากบริษัท โดยมนีโยบายในการปฏิบัติ ดังนี้
1. มุ ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานสงูตรงตามความต้องการของลกูค้า ภายใต้เทคโนโลยี
การผลติทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงู มรีะบบการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอน ด้วยเงื่อนไขที่เป็นธรรม

2.  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอและ 
ทนัต่อเหตุการณ์แก่ลกูค้า เพือ่ให้ลกูค้ามข้ีอมลูอนัเป็นประโยชน์
ในการตัดสินใจ ละเว้นการกระท�าใดที่ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด 
หรือท�าให้หลงเชื่อในคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เกินจริง

3.  รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่น�าข้อมูลไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นโดยมิชอบ

4.  ตอบสนองความต้องการของลกูค้าด้วยความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา 
เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้า

5. จัดให้มีกระบวนการเพ่ือรับปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า 
และด�าเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนอง
ผลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดท�าแบบประเมินความพึงพอใจ
ของลกูค้า เพ่ือน�ามาปรับปรุงและพัฒนาสนิค้าและบริการต่อไป

6.  ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ให้ลูกค้า เพื่อเป็นการให้ได้มาหรือแย่งชิง
 ลูกค้ามาโดยการใช้วิธีการที่ไม่สุจริต หรือฝ่าฝืนข้อก�าหนดของ

กฎหมาย

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีกรณีฝ่าฝืนเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้บริโภค 
และการแข่งขันทางการค้า ในปี 2562 ไม่ปรากฎข้อร้องเรียนจาก
ลกูค้าทีเ่ป็นนยัส�าคญั ส่วนข้อร้องเรยีนอืน่ๆ บรษิทัได้น�ามาวเิคราะห์
หาสาเหตุ เพื่อด�าเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตามทั้งระบบและปรับ
ใช้กับทั้งองค์กร เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก

นอกจากน้ี บริษัทมีกระบวนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า  
จึงมีการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าในแต่ละกลุ ่มธุรกิจ 
เป็นประจ�าทกุปี เพือ่วดัระดบัความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
ลูกค้า และน�าเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาต่อยอดเป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งน้ี ในการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อ
สนิค้า งานบริการการขนส่ง และการบรกิารของฝ่ายขาย ในปี 2562
บริษัทมีผลส�ารวจความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 86
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คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า
บริษัทด�าเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันด้วยความโปร่งใส  
เป็นธรรม และซ่ือสัตย์ อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย และอื่นๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง โดยยดึถอืปฏิบติัตามจรรยบรรณธุรกจิ เงือ่นไขทางการค้า 
และสัญญาที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มี 
นโยบายการจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อก�าหนดแนว
ปฏิบติัทีช่ดัเจนในการป้องกนัและไม่ล่วงละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา  
โดยถอืเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยตรงของผูบ้รหิารและพนักงาน
ทุกคน อันจะต้องปฏิบัติตามนโยบาย จากการด�าเนินงานที่ผ่านมา 
บริษัทไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคู่ค้า เจ้าหนี้ และ 
คู่แข่งทางการค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า
คณะกรรมการบรษิทัปฏิบตัต่ิอคูค้่าด้วยความเสมอภาคและค�านงึถงึ 
ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อรักษาสัมพันธภาพท่ียั่งยืนและความเชื่อถือ 
ซึ่งกันและกัน โดยมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้า ดังนี้
1.  ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่

บนพืน้ฐานของการได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย
2.  ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่าง

เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบ
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกัน 
ไม่ให้เกิดความเสียหาย

3.  ไม่เรียกร้อง หรือรับข้อเสนอและประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ทางการค้าในการเจรจาต่อรองธุรกิจกับคู่ค้า

4.  บริษัทปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการก�าหนด
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเกณฑ์ใน
การคัดเลือกคู่ค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรม  
มจีรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ มใีบรบัรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีสภาพคล่องทางการเงิน และมีการประเมินคู่ค้าทุก  
6 เดือน เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจกับคู ่ค ้าเป ็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ เหมาะสม เป็นธรรมตามหลกัก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

5. บริษัทไม่มีนโยบายสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่ท�าธุรกิจ
ผิดกฎหมาย

6.  ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนัให้คู่ค้าได้รับทราบ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจ
ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน จึงมีเจตนารมณ์ส่งเสริมคู่ค้า 
ในการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับวิถีการด�าเนินงานของบริษัท ใน 
ปี 2562 คณะกรรมการบรษัิทจงึมมีตอินมุตัจิรรยาบรรณคู่ค้าธรุกจิ 
ที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน
อย่างยั่งยืน

นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ ่มอย่างเสมอภาคและ 
เป ็นธรรม โดยปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่มีต ่อเจ ้าหนี้ 
โดยเคร่งครดั พร้อมสร้างความสมัพนัธ์กบัเจ้าหนีม้กีารเปิดเผยฐานะ
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและ 
ความไว้วางใจกัน ดังนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญา ข้อก�าหนด หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้

อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค�้าประกัน และการ
บริหารเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม

2.  ช�าระคนืเงนิกูพ้ร้อมดอกเบีย้ให้เจ้าหนีท้กุประเภทอย่างครบถ้วน
และตรงตามก�าหนดเวลาที่ตกลงไว้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ 
หรือมีเหตุท�าให้ผิดนัดช�าระหนี้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบ 
ล่วงหน้า เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้

 เกิดความเสียหาย
3.  ไม่เรียกรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการเจรจา 

ต่อรองธุรกิจกับเจ้าหนี้
4.  รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา 

ให้แก่เจ้าหน้ีอย่างสม�่าเสมอ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง
ส�าคัญใดๆ ที่อาจท�าให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย

นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม  
ตามกรอบของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า โดยยดึมัน่การด�าเนนิ
ธุรกิจภายใต้จรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรมและโปร่งใส รวมทั้ง 
ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธี
การที่ไม่สุจริต โดยมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่ง ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้าด้วยวธิกีาร

ที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
3.  ไม่ท�าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใน 

ทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
4.  ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

ของคู่แข่งทางการค้า

ในปี 2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องคดีความใดๆ จาก
คู่ค้า เจ้าหนี้ และคู่แข่งทางการค้า

หน่วยงานที่ก�ากับดูแล
บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ตามกฎหมาย ด�าเนินการด้วยความโปร่งใส 
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่หน่วยงานก�ากับดูแลก�าหนด
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นโยบายการปฏิบัติต่อหน่วยงานก�ากับดูแล
1.  ปฏิบติัและควบคมุให้มกีารปฏบิตัอิย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์

ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับดูแล
2. งดเว้นการกระท�าใดๆ อันจะเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือ

ยอมเป็นเครื่องมือที่จะท�าให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ

3.  ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานก�ากับดูแล และรายงานข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 
กฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
เพือ่ทีจ่ะอยูร่่วมกนักบัชมุชนอย่างผาสกุ โดยบรูณาการกบัวิสยัทศัน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรเพื่อน�าไปสู่การสร้าง
คณุค่าให้แก่องค์กรอย่างยัง่ยนื เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2562 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วย
งานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยก�าหนดให้จัดตั้ง “คณะท�างานด้าน
สิง่แวดล้อมและสังคม” อยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ “คณะจดัการ
ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม บริหารความเสีย่ง และการก�ากบัการปฏบิติั
ตามกฎเกณฑ์ (ESRC-E)” โดยก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของ
คณะท�างานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

•  จัดท�าแผนด�าเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ที่เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกิจ เพ่ือ
ขอความเห็นชอบจาก ESRC-E ท้ังนี้ให้งานด้านสิ่งแวดล้อม
ครอบคลมุในเรือ่งการลดผลกระทบสิง่แวดล้อม อากาศ น�า้ กลิน่ 
เสียง และ ด้านการใช้ทรัพยากร

•  ติดตามการด�าเนินงาน ประเมินผล ทบทวนและปรับปรุง 
แผนด�าเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์

•  รายงานผลการด�าเนินงานต่อ ESRC-E เพื่อรับทราบ พิจารณา 
และให้ความเห็นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ผลการด�าเนินงาน
เป็นไปตามแผนฯ อย่างมีประสิทธิผล

•  สื่อสารและผลักดันให้การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานปกติ  
มีการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

•  จัดให้มีการประชุมติดตามผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสม�่าเสมอ

สังคม ชุมชน
บริษัทจัดตั้ง “คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์” เพื่อเป็นเวทีในการ
ส�าคัญในการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้เสีย  
ซึ่งเกิดจากการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
โดยนายอ�าเภอนครชัยศรี ผู ้น�าชุมชนในอ�าเภอนครชัยศรี 
ประกอบด้วยก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ตวัแทน
จากภาคประชาชนและทีมงานแผนกชุมชนสัมพันธ์ของทีวีโอ  
โดยจัดให้มีการประชุมหารือกันไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายใช้ช่องทางในการสื่อสารระหว่างรับฟังข้อเสนอแนะ 
ผลกระทบที่อาจเกิดจากการด�าเนินงานของบริษัทต่อชุมชน  
เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

บริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี ร่วมดูแลและแบ่งปันสู่สังคม
อย่างต่อเนื่อง ปี 2562 จึงสานต่อโครงการ “Caring & Sharing:  
แบ่งปันด้วยใจเพื่อสังคมไทยยั่งยืน” อย่างต่อเนื่องเพื่อด�าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาสังคม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน 
อย่างยัง่ยนื โดยบริษทัเข้าไปมส่ีวนร่วมสนับสนุนทัง้ด้านการศึกษาสู่
เยาวชนทีข่าดแคลน ส่งเสริมด้านสขุภาวะของคนในชมุชนและสงัคม  
ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และให้ความส�าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชน เพ่ือร่วมสร้างสังคม 
และชุมชนโดยรอบโรงงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

บริษัทมีนโยบายรับคนในพื้นที่ที่บริษัทตั้งโรงงานเข้าเป็นพนักงาน 
ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมที่มีช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงงาน พนกังาน และผูค้นในชมุชน รวมทัง้ปลกูฝังจติส�านกึ
และส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  
ทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบและท�าประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคมโดยรวม
คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะและ
อนามยัของผูค้นในชุมชน ในปี 2562 บรษิทัสนับสนุนเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน�้าดี
และตบัอ่อน พร้อมอปุกรณ์อืน่ๆ และบรจิาคเงนิปรบัปรุงห้องพเิศษ 
โครงการศูนย์หวัใจ โรงพยาบาลนครปฐม และปรับปรงุแผนกผูป่้วย
นอกและผู้ป่วยในแก่โรงพยาบาลนครชัยศรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาล
ชุมชนที่ประชาชน รวมทั้งพนักงานของบริษัทเข้ารับบริการ เพื่อมี
เคร่ืองมือทางการแพทย์ สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยได้ทันเวลา
และมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ นบัเป็นประโยชน์ในการช่วยให้ประชาชน
ในพื้นที่ และพนักงานของบริษัทได้รับความสะดวกยิ่งข้ึนในการ
เข้ามารับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และช่วยยกระดับบริการทางการ
แพทย์ที่เป็นมาตรฐาน
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สิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ป้องกันและรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการด�าเนินงาน
ท้ังภายในและภายนอกสถานประกอบการ จงึได้ก�าหนด “นโยบาย
ด้านสิง่แวดล้อม” โดยมกีารเผยแพร่นโยบายดังกล่าว บน intranet 
และ เว็บไซต์ของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการ
ผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีช่วยลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธภิาพสงูสดุ แก้ไขปัญหาจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ร่วมรณรงค์เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ท�าลายป่า ส่งเสริม
การบรหิารจัดการน�า้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมถงึปกป้องระบบนเิวศ
และความหลากหลายทางชีวภาพ

การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจะอยู ่ภายใต้คณะท�างานด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและสังคม จัดตั้งขึ้นจากตัวแทนในแผนกต่างๆ  
ทีเ่กีย่วข้อง แผนกการผลติ แผนกความปลอดภยั อาชวีอนามยัและ
สิ่งแวดล้อม แผนกการพัฒนาอย่างยั่งยืน แผนกบุคคล และแผนก
ชุมชนสัมพันธ์ โดยมีประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการด้านการผลิต 
เป็นที่ปรึกษา และรายงานการด�าเนินงานทุกด้านต่อคณะจัดการ 
ESRC-E ซ่ึงมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมกรรมการ 
ผู ้จัดการเป็นประธานรับทราบต่อไป เพื่อการท�างานร่วมกัน 
อย่างมีประสทิธภิาพ ลดผลกระทบต่างๆทีเ่กิดจากกระบวนการผลติ 
สามารถแก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนจากผลกระทบต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที ตลอดจนผลักดันแนวทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ออกมาอยูเ่ป็นรูปธรรมและมผีลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมายและนโยบาย
ที่วางไว้

ในปี 2562 บริษัทมีโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ท�างานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เพื่อลดสถิติการ
ประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการ และมีการจัดกิจกรรม  
Management & Production Line Walk โดยผูบ้รหิารเดนิส�ารวจ
ความปลอดภัยและความเป็นอยูใ่นการท�างานของพนกังาน พร้อมทัง้ 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินงานอย่างปลอดภัย นอกจากน้ี 
บริษัทยังจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติ
งาน เพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามตระหนกัรู้และประเมนิลกัษณะ
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�าคัญ น�าไปสู่การจัดการด้าน 
สิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นในการท�างาน

บรษัิทก�าหนดนโยบายด้านส่ิงแวดล้อมเพือ่ส่งเสรมิให้พนกังานทกุคน
ใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสดุ 
รวมถึงการสื่อสารและให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน
ในการบริหารการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่

องค์กรผ่านการจดักจิกรรมต่างๆ นอกจากน้ี ยงัมโีครงการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพการผลติอย่างต่อเนือ่ง ควบคมุขัน้ตอนในการผลติและ
มีการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดของเสียให้
น้อยท่ีสุด อันเป็นการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

บรษิทัยดึมัน่ในการด�าเนนิงานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและมรีะบบ
การจดัการสิง่แวดล้อมและพลงังานตามมาตรฐาน ISO 14001 และ 
ISO 50001 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว” 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งน้ี บริษัทจัดท�ารายงานความยั่งยืน 
(แยกเล่ม) ส�าหรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคม ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

การบริหารจัดการนวัตกรรม
คณะกรรมการให้ความส�าคัญและสนับสนุนส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการควบคู่ไปกับ
การด�าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
บริษัทก�าหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางของ
องค์กรและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของยุคดิจิทัล 
โดยการริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทั้งในกระบวนการผลิตและ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับการแข่งขันทางธุรกิจ บริษัทมีหน่วย
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ท�าหน้าที่วิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง 
ต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคซึ่งให้ความส�าคัญ
กับการลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ค้นคว้านวตักรรมใหม่ๆ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการผลติสนิค้า และ
พัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยลดขั้นตอน
การท�างานและลดต้นทนุการผลติ ในขณะเดยีวกนัฝ่ายพฒันาธรุกจิ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและก�าหนดกลยุทธ์การบริหาร
จัดการต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจ
เพือ่ให้บริษทัสามารถปรบัตวัได้อย่างเหมาะสมต่อการเปลีย่นแปลง
ของอุตสาหกรรม และเพ่ือเป็นการรองรับการขยายก�าลังการผลิต 
ปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการท�างานต่างๆ โดยค�านึงถึง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชนรอบ
ข้างไปพร้อมกัน

สิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัและเคารพหลกัสทิธมินษุยชน
อย่างเคร่งครัด จงึก�าหนดนโยบายด้านสทิธมินุษยชนเพือ่เป็นแนวทาง
ในการปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค ไม่เลอืกปฏบิตัิ
ด้วยเหตุผลแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว ภาษา เผ่าพันธุ์ ไม่ใช้



บริษัท น้ำ�มันพืชไทย จำ�กัด (มห�ชน)72

แรงงานเด็กและต่อต้านการคุกคามทางเพศ บริษัทตระหนักดีว่า
ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส�าคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่า
เพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
เงื่อนไขในการท�างาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้มี
โอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการฝึกฝนและ
เพิ่มพูนทักษะในการท�างาน และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู ้
ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อน�าไปปฏิบัติอย่าง 
ถูกต้อง ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการกระท�าใดๆ ท่ีเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ท้ังนี้ ในปี 2562 บริษัทมีการจ้างแรงงานผู้พิการ 
ซึ่งอาศัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมจ�านวน 13 คน คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 0.98 ของจ�านวนพนักงานท้ังหมด 1,324 คน  
ซึ่งการจ้างแรงงานดังกล่าวถึงเกณฑ์ตามท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ก�าหนด

นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังเข้าไปสนับสนุน "โครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการ" อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยศูนย์ฝึก
อาชีพดังกล่าว อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ  
โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ  
และนายอาทร สูญจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวัดละมุด 
เป็นผู้ดูแลโครงการ มวัีตถปุระสงค์เพือ่ช่วยสร้างอาชีพให้แก่ผูพิ้การ
ที่เข้ามาฝึกอบรมได้รับความรู้และทดลองปฏิบัติจริงจนสามารถ
น�ากลับไปประกอบอาชีพของตนเองได้ ปัจจุบันศูนย์ฝึกอาชีพฯ  
มีโรงเรือนเพาะปลูกส�าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจสลับสับเปลี่ยน
หมนุเวยีนกนัไป อาทิ เมลอนญีปุ่น่ ผกัสลัดออแกนกิ เหด็นางฟ้าภฎูาน 
เป็นต้น โดยบริษัทเข้าไปร่วมศึกษาความเป็นไปได้การจัดท�า
โครงการต่างๆ อาทิ การออกแบบระบบน�้าใช้ทั้งหมดในศูนย์ฝึก 
อาชพีฯ การตรวจสอบคณุภาพน�า้ดบิในบึงรบัน�า้เพือ่น�าไปออกแบบ
ระบบกรองน�้าใช้ การรับซื้อผลผลิตเมลอนที่ผู้พิการปลูกน�ามาใช้ 
ในการประชุมส�าคัญของบริษัท เป็นต้น

ส�าหรบัปี 2563 บรษัิทมแีผนทีจ่ะจดัการระบบน�า้ใช้ต่อเนือ่งจนแล้ว
เสร็จ ด้วยการติดตั้งระบบน�้าใช้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งในส่วนโรงเรือน
เพาะปลูกทั้งหมด อาคารพักอาศัย อาคารฝึกอบรม และห้องน�้า
ส�าหรับผู้พิการ ซึ่งจะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้พิการที่เข้ามา 
ฝึกอาชีพและผู ้พักอาศัยอยู ่ที่ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ในระหว่างการ 
ฝึกอบรมให้มีน�้าสะอาดใช้อุปโภคอย่างสะดวก

การต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจด้วยความ โปร่งใส  
เป็นธรรม ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้ความส�าคัญ
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยเชื่อมั่นว่าจะเป็น 

นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติและประกาศนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ตั้งแต่ปี 2559 
เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจและเป็นแนวทาง
ให้ผูบ้ริหารและพนักงาน ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานอย่าง
เคร่งครัด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและคู่มือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน โดยก�าหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน เรียกร้อง ด�าเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นใน
ทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ประโยชน์ต่อบรษิทั ตนเอง 
ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุก
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และให้มกีารสอบทานการปฏิบตัติามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นน้ีอย่างสม�่าเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทาง
การปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของ
กฎหมาย ทั้งน้ี ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องลงนามรับทราบ 
ในคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันดังกล่าว

ด้วยความมุ่งม่ันในการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุก 
รูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทได้รับการพิจารณารับรอง
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต ประจ�าปี 2562 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ (CAC) เม่ือวนัศกุร์ที ่18 ตลุาคม 
2562

การประเมินความเสี่ยง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ  
(ESRC-E) ได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
ตามแผนจัดการความเส่ียง และก�ากับดูแลการปฏิบัติตามรายงาน

แรงสนับสนุนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ เพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้าง
วฒันธรรมองค์กรให้ยดึมัน่ในความซือ่สตัย์และความถกูต้องชอบธรรม



ร�ยง�นประจำ�ปี 2562 73

การประเมินความเสี่ยง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย 
ส่ิงแวดล้อม สังคม บรหิารความเสีย่ง และการก�ากบัการปฏบิติัตาม
กฎเกณฑ์ (ESRC) เพื่อก�าหนดนโยบาย ก�ากับและควบคุมดูแลการ 
บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ

การงดรับของขวัญ No Gift Policy
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดแนวปฏิบัติในเร่ืองการรับ-ให้ของ
ขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั และประกาศใช้ทัว่องค์กรเพ่ือให้บคุลากร 
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพ่ือ
หลีกเล่ียงการกระท�าอันอาจมี
ผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ และสื่อสารให้แก่บุคคล
ภายนอกที่มีส ่วนร ่วมในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทได้รับ
ทราบ และได้มีการประกาศบน
เว็บไซต์ของบริษัท

การฝึกอบรมและการสื่อสาร
บริษัทวางแผนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ 
นโยบายของขวัญและการเลี้ยงรับรอง โดยในปี 2562 บริษัท 
จัดฝึกอบรมแก่ผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 
เพื่อสร้างความเข้าใจในการน�าไปปฏิบัติจริงตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท นอกจากน้ี 
พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ผ่านระบบสื่อสาร
ภายในบริษัท (intranet) และผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
บริษัท ตลอดจนสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า 
และผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจตามช่องทาง 
ที่เหมาะสม เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแลและควบคุม 
เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
บริษัทก�าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก�ากับดูแล และควบคุม
ดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงทางทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1.  ส�านักตรวจสอบภายในจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบการควบคมุภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลมุ
ระบบงานส�าคัญๆ เช่น ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการขาย 
ระบบการบันทึกบัญชี การช�าระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อ
เสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม

2.  จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียน 
การกระท�าผิด การฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัของบริษทั 
หรอืข้อปฏิบตัติามนโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั โดยมนีโยบายการ
คุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของ 
ผูใ้ห้ข้อมลูเป็นความลับ รวมทัง้มีมาตรการในการตรวจสอบและ
ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.  หวัหน้าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัผดิชอบในการตดิตามการปฏบิตัิ 
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบตามสายงานตามล�าดับ

การแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน
คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคัญเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสยีสามารถให้ข้อมูลและข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทาง 
การเงิน ระบบการควบคุมภายใน และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน 
โดยออกเป็นระเบียบการร้องเรียนให้เป็นแนวทางในการด�าเนิน
การ และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยก�าหนดขั้นตอน
การรับข้อร้องเรียนผ่านทางส�านักตรวจสอบภายในหรือประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
เป็นกรณีไป โดยสามารถแจ้งข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่าน 
ช่องทาง ดังนี้

ไปรษณีย์ ส�านักตรวจสอบภายใน
 บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 
 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์   02-477-9020
อีเมล   ac@tvothai.com

หรือสามารถแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ไปรษณีย์   บริษัท น�้ามันพืชไทย จ�ากัด (มหาชน)
 เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) 
 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
อีเมล   acchairman.tvo@gmail.com
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มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระท�าผิด จะได้รับ
ความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.  ผูร้้องเรยีน ผูแ้จ้งเบาะแส หรอื ผูใ้ห้ข้อมูลการกระท�าผดิ จะได้รบั
 การคุม้ครองทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม บรษิทัจะ ไม่เปิดเผยข้อมูล
 ใดๆ ทีส่ามารถระบตุวัผูแ้จ้งได้ แล้วด�าเนนิการสบืสวนมูลความจรงิ
2. ผู้รับข้อร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ และห้ามเปิด
เผยข้อมลูแก่บคุคลท่ีไม่มหีน้าท่ีเกีย่วข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผย
ตามหน้าที่ที่กฎหมายก�าหนด และเปิดเผยได้เท่าที่จ�าเป็น หาก
เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความ 
ไม่ปลอดภัย

3.  ผูท้ีป่ฏเิสธการคอร์รปัชันหรอืการติดสนิบนจะได้รบัการคุม้ครอง 
โดยไม่ลดต�าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบใดๆ ที่ส่งผล 
ßต่อหน้าที่การท�างาน

4.  ผู้ร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูลการกระท�าผิดที่ได้รับ
ผลกระทบจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการ
ที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

การติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการต่อต้าน
การคอร์รัปชัน
ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการ 
กระท�าผิดทุจริต หรือคอร์รัปชันแต่ประการใด ทั้งนี้ บริษัทจัดท�า
สรปุรายงานผลการด�าเนนิการตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนั 
และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมกา
รบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน พร้อมทั้งรายงาน
สรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ�าปีด้วย

หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและ
      ความโปร่งใส
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลส�าคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติตามระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุฝ่ายทัง้ในประเทศและต่างประเทศเข้าถงึข้อมูลได้อย่างเท่าเทยีม
กนั มข้ีอมลูทีเ่ชือ่ถอืได้ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจอย่างสม�า่เสมอ 
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ 
ในปี 2562 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

 4.1  บริษัทเผยแพร่งบการเงินประจ�าปี รายงานประจ�าปี แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ผ่านระบบ 
เผยแพร่ข้อมูล (SET Portal) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนด และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน

  ฝ่ายจัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับงบการเงิน สารสนเทศ
ทางการเงิน และรายงานทางการเงินที่ได้จัดท�าขึ้นตาม
มาตรฐานบัญชี รวมถึงการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินและ
การป้องกันสินทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน 
และความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน
ที่ฝ่ายจัดการของบริษัทท�าขึ้น ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิผล 
ฝ่ายจัดการมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมการควบคุมภายในและ
ระบบงานทีเ่ป็นอยู ่ท�าให้รายงานทางการเงนิและการรกัษา

สินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีความ
  น่าเชื่อถือ

  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิรวมของ
บริษทัและบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิทีเ่ปิดเผย 
ไว้ในรายงานประจ�าปี โดยจัดให้มีรายงานทางการเงินและ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงในงบการเงินมีความถูก
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชรีบัรองโดยทัว่ไปและผ่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชทีีเ่ป็นอสิระ ในปี 2562 บรษิทั
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น�าส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปีได้ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามเวลาที่กฎหมายก�าหนด

 4.2  บริษัทเผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบาย
การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ คู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ข้อบังคับบริษัท กฎบัตรคณะ
กรรมการ นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้านสิทธิ
มนษุยชน นโยบายการเปิดเผยข้อมลู คูม่อืมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชัน ระเบียบร้องเรียน นโยบายด้านภาษี นโยบาย
คุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการ
ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยบริษัทรายงานผลการ
ปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัิ
ตามได้พร้อมด้วยเหตุผล ในรายงานประจ�าปี 2562 แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานความ
ยั่งยืน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

 4.3  บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท และการ 
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหาร รวมทั้ง 
คู ่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดท�าแบบ
รายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการและผูบ้รหิาร รายงานต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดังนี้
•  รายงานการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัเมือ่ได้รบัการแต่งตัง้ 

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หรือผู ้บริหารครั้งแรก  
(แบบ 59-1) ภายใน 30 วันท�าการ นับแต่ด�ารงต�าแหน่ง

•  รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท 
ทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59-2 
ผ่านระบบ online ของ ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันท�าการ  
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

•  การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) 
ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ด�ารงต�าแหน่ง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ให้คณะกรรมการ
บริษัททราบปีละ 2 ครั้ง และรายงานสรุปในหัวข้อ “โครงสร้างการ
จดัการ” ในรายงานประจ�าปี 2562 แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี 
(แบบ 56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท

 4.4  บริษัทเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจ�านวนคร้ังของการประชุม
และจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม 
ในปี 2562 รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้าน
วชิาชพีอย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการ ไว้ในรายงานประจ�า
ปี 2562 และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัท

 4.5  บริษัทก�าหนดระเบียบให้กรรมการและผู ้บริหารจัดท�า
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความ
เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กจิการของบรษิทั โดยมมีาตรการดแูลและนโยบายให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้ ดังนี้
•  รายงานเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดับสูงเป็นครั้งแรก
•  รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วน 

ได้เสีย
•  รายงานเป็นประจ�าทุกสิ้นปี
•  ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่งและได้กลับเข้ามา 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการ 
ท่านนั้นไม่ต ้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

•  กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดท�ารายงานการมีส่วน 
ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจาก
วันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
และปรับปรุงรายงานทุกปีเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ไม่มีการซื้อขาย

หลกัทรพัย์ของบรษิทัและได้ด�าเนนิการจดัท�ารายงานการมส่ีวนได้เสยี
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 4.6  บริษัทเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชี 
ให้บริการไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 และแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

 4.7  บรษิทัเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึง 
รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน โดยยึดเกณฑ์การ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้อยู ่ในระดับเดียวกับ 
ในอตุสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนสะท้อนถึงภาระหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน ทั้งนี้ จะต้องมีการขออนุมัติ
ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว และเปิดเผย
รายงานค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 และแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท
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 4.8  บรษัิทเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึ 
รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนในรูปแบบของ 
เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่
และความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละคน ผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท ตลอดจนการเทียบเคียงกับบริษัท 
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปี 
2562 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัท

 4.9  บรษิทัมนีโยบายการท�ารายการระหว่างกนัตามความจ�าเป็น 
และเพือ่ประสทิธิภาพในการด�าเนนิธุรกจิและบรหิารต้นทุน 
โดยรายการระหว่างกันได้กระท�าอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจ การท�ารายการดังกล่าว

  จะต้องได้รบัการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
  และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขจัดปัญหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล 
และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู ้ถือหุ้น บริษัท 
จดัให้มกีารเปิดเผยรายการดังกล่าวทีไ่ด้รบัการพจิารณาและ
อนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของแต่ละ
รายการไว้ในรายงานประจ�าปี 2562 และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได ้อนุมัติการท�ารายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้แล้ว รวมถึง
การท�ารายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏอยู่
ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

 4.10 คณะกรรมการบรษิทัก�าหนดให้มหีน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์
เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารและ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบ
การตัดสินใจลงทุนต่อผู ้ถือหุ ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไปรับทราบ ตามนโยบายและ
แนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และปฏิบัติต่อ 
ผู้ลงทุนทุกคนอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม บริษัทเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและความเข้าใจท่ีถูกต้องต่อการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัทแก่นักลงทุน

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่14/2562 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏบิตัใินการเปิดเผยข้อมลูบริษทัต่อบุคคลภายนอก รวมทัง้ก�าหนด 
ผู้บริหารที่มีอ�านาจในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของบริษทัเป็นไปอย่างเหมาะสม ถกูต้อง โปร่งใส เชือ่ถอืได้ 
เป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

ผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ด้รบัมอบหมายในการเปิดเผยข้อมลูจดัสรรเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการพบปะกับนักลงทุน 
ทัง้เพือ่แถลงนโยบายและทศิทางการด�าเนินธรุกจิ แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และตอบข้อซักถามต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ เพ่ือส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เช่น การเข้า
เยีย่มชมกิจการบริษทั และพบผูบ้ริหาร การจดัประชุมนักวเิคราะห์  
เพือ่สอบถามข้อมลู ข่าวสาร และกจิกรรมต่างๆ รวมทัง้การเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท

บรษิทัก�าหนดช่วงเวลางดตดิต่อสือ่สารกบันักวเิคราะห์และนักลงทุน
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท (Silent Period) 
เป็นเวลา 30 วันก่อนวันประกาศผลการด�าเนินงานรายไตรมาส
และรายปีของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัท

ในปี 2562 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลัก
ทรัพย์ นักลงทุน และสื่อมวลชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อน�าเสนอ 
ผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ สรุปได้ดังนี้
•  การประชุมนักวิเคราะห์ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง ในวันที่  

4 มีนาคม 2562 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 
2562 และวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

•  จัดกิจกรรมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเผย
แพร่ข้อมูลของบริษัท ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" 
(SET Opportunity Day) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 และ 
“Thailand Focus” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

•  จัดประชุมร่วมกับผู ้บริหารตามการนัดหมายของนักลงทุน
สถาบันและนักวิเคราะห์ ทั้งหมด 17 ครั้ง

•  เข้าร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุนสถาบันในงาน dbTISCO  
Thailand Food & Commerce Sector Corporate Day 2019 

ซ่ึงจดัโดย บรษัิท หลักทรพัย์ทิสโก้ จ�ากดั เมือ่วันท่ี 28 มถินุายน 2562
•  การให้ข้อมูลและพบปะสื่อมวลชนตลอดทั้งปี รวม 7 ครั้ง 

(Money Talk, Money Plus, การเงนิธนาคาร, ทนัหุน้, ข่าวหุน้, 
มิติหุ้น, รายการวิทยุห้องรับแขก FM.89.5 สวีท FM)
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังส่งเสริมให้มีการน�าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล โดยการจัดท�าเอกสารเพื่อ
การเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สาธารณชน
ทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกเหนือจากการเผยแพร่
ข้อมูลตามเกณฑ์ที่ก�าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อ 
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ :
อาคารน�้ามันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก 
(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600
โทรศัพท์ : 02-477-9020 โทรสาร : 02-477-8022 
อีเมล : ir@tvothai.com

การก�ากับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทัก�าหนดกรอบการก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กรท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกิจการ 
รวมทัง้ดูแลให้มีการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการเพิม่โอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการด�าเนินงาน ตลอดจนจัดให้มีการบริหาร
ความเสีย่งทีค่รอบคลมุถงึความเสีย่งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่
ให้กจิการสามารถบรรลวัุตถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ
เพือ่ให้การใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายคอมพวิเตอร์เป็น
ไปอย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึก�าหนดให้มรีะเบยีบ
การใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ของบริษทั 
เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
รวมทั้งป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในลักษณะ 
ไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งก�าหนดแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1.  ก�ากบัดแูลและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศสอดคล้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และ
ระเบยีบการใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครอืข่ายคอมพวิเตอร์ 
ของบรษิทั เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏิบติังานถกูต้อง ครบถ้วน เป็นไป 
ตามนโยบายและขัน้ตอนการปฏบิตังิาน และอยูใ่นกรอบอ�านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก�าหนดไว้

2.  รกัษาความปลอดภยัของข้อมลูและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยก�าหนดให้มรีะบบป้องกนัการบุกรกุผ่านระบบเครอืข่ายจาก
ภายนอก (Firewall) ระบบการตรวจสอบผู้ใช้งานก่อนเข้าสู่
ระบบ (Authentication) การก�าหนดสิทธิการเข้าใช้งานระบบ 

(Authorization) การบันทึกกิจกรรมของระบบ (Audit Log) 
โดยบริษัทจะก�าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ  
ให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของบริษัท

3.  ส�ารองข้อมลูเป็นประจ�าทกุวนัและทดสอบความถกูต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ตลอดจนก�าหนดแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 
และทดสอบแผนดงักล่าว เพ่ือให้มัน่ใจว่าสามารถภน�าไปปฏบิตัิ
ได้จริง

4.  ก�ากบัดแูลให้มรีะบบการรายงาน และการตรวจสอบการปฏบิตัิ
งานประจ�าด้านคอมพิวเตอร์ท่ีมีขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้

นอกจากน้ี บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลและ
การควบคุมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก�าหนดให้จัดท�าแผนการ
ตรวจสอบและด�าเนินการตรวจสอบทั้งด้านการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท และก�าหนดไว้ในแผนการ
ตรวจสอบประจ�าปี

หมวดที่ 5   ความรับผิดชอบของ
 คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ที่ส�าคัญในการก�ากับดูแล
การก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท ก�ากับดูแล
กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และติดตามการท�างานของฝ่ายจัดการ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ
สังคมโดยรวม โดยค�านึงถึงหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 ไม่ปรากฏว่าบริษัท
•  มีการกระท�าที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎระเบียบของ 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
•  มีการกระท�าผิดด้านการทุจริตหรือกระท�าผิดจริยธรรม
•  มีกรณีที่กรรมการไม่เป็นผู้บริหารลาออก เน่ืองจากประเด็น 

การก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
•  มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัท เนื่องจากความ 

ล้มเหลวในการท�าหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ
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โครงสร้างคณะกรรมการ
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน  
และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง 
และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งส่งเสริมให้การด�าเนิน
งานมีความเหมาะสม ตรวจสอบได้ และเป็นการถ่วงดุลระหว่างกัน

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณสมบัติหลากหลายจากสาขาวิชาชีพ มีประสบการณ์ในด้าน 
อุตสาหกรรมน�้ามันพืชโดยตรง และประสบการณ์ด้านอ่ืนๆ  
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานของคณะกรรมการและธุรกจิของ
บริษัท เป็นผู้ที่มีเวลาเพียงพอและให้ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน 
ของบริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ท้ังระยะสัน้และระยะยาวร่วมกบั
ผู้บริหารระดับสูง และมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ 
และประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้
ตามข้อบงัคบัของบรษิทัก�าหนดให้มกีรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน โดย
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นฐานในประเทศไทย ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 12 คน ประกอบ
ด้วยกรรมการเพศชาย 11 คน กรรมการเพศหญงิ 1 คน ตามหลกัการ 
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ซ่ึงเป็นจ�านวน 
ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนทางธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มี
คุณสมบติัเป็นกรรมการอสิระ ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุนประกาศและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก�าหนดในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด โดย
กรรมการอิสระจะท�าหน้าที่ในการตรวจสอบการท�างานของฝ่าย
จัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
ไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งดูแลให้บริษัทก�าหนด
และเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน  
เพ่ือให้มั่นใจได้ว ่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ ้น ส�าหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู ้บริหารจะมีประสบการณ์ 
ในธรุกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด�าเนนิการอยู ่โดยกรรมการ
ทั้งหมดเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ และความเช่ียวชาญที่เป็น
ประโยชน์สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร โครงสร้างคณะกรรมการ
สามารถแบ่งได้ดังนี้
•   กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 9 คน (คดิเป็นร้อยละ 75 ของจ�านวน

คณะกรรมการบริษัท) ประกอบด้วย

 -  กรรมการอิสระ จ�านวน 4 คน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด)

 -  กรรมการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องในการบริหารงานประจ�าของ
บริษัท จ�านวน 5 คน

•   กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�านวน
คณะกรรมการบริษัท)

ในปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 ได้
อนุมัติทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ตามที่คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเห็นชอบเสนอต่อ 
ทีป่ระชมุ เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ปีี 2560 
(CG Code) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 (มาตรา 225)

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
•  มคุีณสมบติัและไม่มลีกัษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชน

จ�ากดั พ.ศ.2535 หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนข้อก�าหนด
 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. และข้อบงัคับ

บริษัท
•  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มภีาวะผูน้�า วสิยัทศัน์ มคุีณธรรมและจรยิธรรม 

มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ
มีความเข้าใจในลักษณะการด�าเนินธุรกิจและอุตสาหกรรม 
ที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่

•  มีความรับผิดชอบ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีจ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
ทัง้หมด ปัจจบุนั คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอสิระ
จ�านวน 4 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ�านาจควบคุมของบริษัท ทัง้น้ี ให้นับรวมการถอืหุน้ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2.  ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือมีอ�านาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
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ก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ 
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ 
จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น  
ผู้บรหิาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ ่ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้
รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื ผูม้อี�านาจควบคุม
ของบรษิทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บรษัิท และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วน
ของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

6.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึง 
การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึง่ได้รับค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทั บริษทัใหญ่  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ 
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น 
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ท่ีมีนยัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน  
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ 
ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน 
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.  ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
บริษัทก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกคร้ัง 
ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการ
บรษิทัทัง้หมด ถ้าจ�านวนกรรมการทีแ่บ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้อง
ออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีกตาม 
ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

บริษัทได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ 
ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน โดยก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
บรษิทั หากมกีรรมการท่านใดมคีวามเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง
นานกว่าที่ก�าหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวจากหลายด้าน เช่น ความรู้ ความเข้าใจ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ประสิทธิภาพในการปฏบิตังิาน และ/หรอื
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยค�านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และในปีที่กรรมการอิสระดังกล่าว 
ครบก�าหนดออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทจะน�าเสนอชื่อ
กรรมการดังกล่าวพร้อมทั้งเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการ
อิสระต่อไป

ในปี 2562 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
อย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 9 แต่เน่ืองจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ 
และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วง
หน้า (Futures Market) ซึ่งเป็นงานที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ 
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
มีความเห็นว่า ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล สามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระและมีประสบการณ์อันเป็นที่ต้องการของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาขยายวาระ 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท
ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562  
คณะกรรมการบริ ษัทมีหน ้า ท่ีก�าหนดนโยบายและทิศทาง 
การด�าเนินงานของบริษัท (Directing) และก�ากับควบคุมดูแล  
(Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็น
ไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดี 
ให ้แก ่ผู ้ถือหุ ้น มีความรับผิดชอบต่อผู ้ ถือหุ ้นโดยสม�่าเสมอ 
(Accountability to Shareholders) ด�าเนินงานโดยค�านึงถึง 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส 
(Duty of Disclosure) โดยมรีายละเอียดทีส่�าคญัครอบคลมุในเรือ่ง 
ดังต่อไปนี้

1.  ในการด�าเนินกิจการของบริษัท กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty 
of Care and Duty of Loyalty) และดูแลให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of 
Obedience) และระมดัระวังรกัษาผลประโยชน์ของบริษทัและ
ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

2.  คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจในการพิจารณาและอนุมัติเร่ือง
เกี่ยวกับการบริหารงานและการด�าเนินงานของบริษัท และ
มีหน้าที่รับผิดชอบที่ส�าคัญดังนี้:
•  ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 

เป้าหมายระยะยาว และทบทวนให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ผู ้บริหารและ
พนกังานมจีดุมุ่งหมายในการด�าเนนิงานไปในทิศทางเดยีวกนั

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 13/2562  
คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการด�าเนิน
ธรุกจิของบริษทัให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจในปัจจุบัน

•  ก�าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงอ�านาจ
อนุมัติ เพื่อให้เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  
ตลอดจนก�ากับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทอย่างเหมาะสม

 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั้ งที่  2/2562  
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา  
และก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู ้
ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนและอนุมัติกฎบัตร
คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี

•  ก�าหนดโครงสร้างองค์กร หรอืโครงสร้างการบรหิารทีเ่หมาะสม 
กับการด�าเนินธุรกิจ และก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย และมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง 
วฒัธรรมองค์กรทีย่ดึมัน่ในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏบิตัิ
ตามนโยบายและคูม่อืต่างๆ ทีบ่รษิทัก�าหนด รวมทัง้ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่าง เพ่ือให้ความมั่นใจว่า โครงสร้างและ 
วิธีปฏิบัติต ่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทที่ เป ็นอยู ่ได ้ 
ปทูางไว้ส�าหรบัการก�ากับดแูลทีเ่หมาะสม และการปฏบิตังิาน 
อย่างมีจริยธรรมที่ดี

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาจดัท�านโยบายด้าน
บรรษัทภิบาลและทบทวนนโยบายที่ส�าคัญให้มีความเหมาะ
สมและสอดคล้องต่อการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัการก�ากับดแูล
กิจการที่ดี ดังนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ 
นโยบายก�ากับดูแลกิจการ นโยบายก�ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการเปิด
เผยข้อมูล นโยบายภาษี และนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม

•  อนมุตักิลยทุธ์และนโยบายทีส่�าคญั ตลอดจนแผนการด�าเนนิ
งานต่างๆ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัท ตลอดจน
ติดตามให้มีการน�ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติตามแผนงาน 
ที่ก�าหนดไว้และดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม�่าเสมอ

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ฝ่ายจัดการ
รายงานผลการด�าเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท และ
แผนงานต่างๆ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้เป็นประจ�าทุกไตรมาส 
ทั้งน้ี ส�าหรับแผนธุรกิจปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มี
การพจิารณาอนมุตัใินการประชมุคณะกรรมการบรษิทั คร้ังที่  
13/2562
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•  ก�าหนดโครงสร้างอ�านาจอนุมัติ และอ�านาจด�าเนินการ 
ที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการก�ากับดูแลให้มีการจัดโครงสร้างองค์กร 
ที่เหมาะสมท้ังตามสายงานและประเภทธุรกิจ โดยให้มี
ลักษณะใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน เพิ่มความชัดเจนในบทบาทความเป็นผู ้น�าของ
คณะกรรมการ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่าง 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

• ก�าหนดนโยบายการลงทนุเพือ่การบรหิารทางการเงิน รวมถงึ
นโยบายและวงเงินส�าหรับการซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน  
(Option) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ 
ต่อรายการทีม่สีาระส�าคญั เช่น การอนมุตัใิช้วงเงนิสนิเชือ่จาก
สถาบันการเงิน การกู้ยืม การค�้าประกัน โครงการลงทุนใหม่  
โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใช้วงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน และ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และพิจารณา
อนมัุติกรอบนโยบายส�าหรบัการซือ้ขายเครือ่งมอืทางการเงนิ  
(Option) ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ เพื่อลดผลกระทบต่อราคา 
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการของบริษัท

•  จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการ
สอบบญัชทีีม่คีวามน่าเชือ่ถอื รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูส�าคัญ
ต่างๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดูแลให้มีกระบวนการ
ในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามที่มี
ประสิทธิผล

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอ 
จากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อื
หุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 ให้ท�าหน้าที่
ก�ากับดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงิน เพื่อให้รายงาน
ทางการเงินที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุน และสอดคล้องกบัมาตรฐาน
สากล

•  ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะ
ทางการเงินของกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน ความ
สามารถในการช�าระหน้ี กลไกที่จะสามารถกอบกู้ฐานะ 
การด�าเนินงานได้ ในกรณีกิจการประสบปัญหาทางการเงิน 
และรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ

•  ก�ากับดูแลให้มีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และมีการประเมินระบบการจัดการ
ความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ ง ท่ี  7/2562  
คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับ 
การปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ แทนคณะกรรมการนโยบายบรหิาร
ความเสี่ยง เพื่อให้การก�ากับดูแลครอบคลุมถึงความรับ 
ผดิชอบต่อชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม และกฎเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง

•  ก�ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิด 
มูลค่าแก่กิจการควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุน 
การสร้างนวตักรรมทีก่่อให้เกดิมูลค่าเพิม่แก่กจิการ ตลอดจน
ก�ากบัดแูลให้ฝ่ายจัดการมกีารด�าเนินการด้านวจิยัและพฒันา 
เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต

• ก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษทัก�ากบัฝ่ายจดัการดแูลให้การ
ด�าเนนิงานเป็นไปตามระเบยีบการใช้งานเครือ่งคอมพวิเตอร์
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ตลอดจนก�าหนด 
ให้มีแผนตรวจสอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ�าปี

•  พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยและอนมุตักิฎบัตร เช่น 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา
และก�าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรอง 
ข้อมูล และเสนอแนวทางเพื่อพิจารณา 

 ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน
องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อยและอนุมัติกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความ
เสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องต่อการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี

•  สนับสนุนให้บริษัทมีการด�าเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชนัทกุรปูแบบ ส่งเสรมิหลกัธรรมาภบิาลท่ีด ีและดแูล
ให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการด�าเนินการกรณี 
มีการชี้เบาะแส

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ ง ท่ี  9/2562  
คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
คู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อการด�าเนนิธรุกจิในปัจจบุนั และปรบัปรงุช่องทาง 
การรับเรื่องร้องเรียนให้สามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น

•  ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ กรรมการ และผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งการใช้สินทรัพย์ของบริษัทในทางมิชอบและการ 
กระท�าที่ไม่ถูกต้องในรายการระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 
โดยมุ ่งเน ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ ้นและผู ้ม ี
ส่วนได้เสียโดยรวม

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ ง ท่ี  2/2562  
คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
นโยบายการท�ารายการระหว ่างกันให ้เหมาะสมและ
สอดคล้องตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี

•  ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
เป็นประจ�าทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการท้ังคณะ และการประเมินผลการปฏิบัติ
งานรายบุคคล รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลของ 
คณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้งติดตามผลการประเมิน  
และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�าทุกปี

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษทัภิบาล สรรหา และก�าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการบริษัท และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย พร้อมทั้ง

รายงานผลการประเมนิการปฏบัิตหิน้าทีข่องกรรมการบรษิทั 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563

•  ก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม�่าเสมอ และก�าหนดค่าตอบแทน 
ให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัท

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษทัภบิาล สรรหา และก�าหนด
ค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2563 เพื่อพิจารณาก�าหนด 
ค่าตอบแทนประจ�าปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

•  ก�ากับดูแลให้มีระบบการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท 
เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 คณะกรรมการบรษิทัก�ากบัดแูลให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
  สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาก�าหนดนโยบาย
 และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู ้บริหารระดับสูงที่

เหมาะสม และเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท 
โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึง 
ผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

•  ก�ากบัดแูลให้มแีผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและแผนสบืทอด
ต�าแหน่ง (Succession plan) เพ่ือความต่อเน่ืองของการ
บริหารงาน

 ในปี 2562 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนจัดท�าแผน
สืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและประธานสายงาน เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา

•  ก�ากบัดแูลให้มกีรอบและกลไกในการก�ากบัดแูลนโยบายและ
การด�าเนินงานของบริษัทย่อย และพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณา
ความเหมาะสมของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัท เพ่ือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อย

•  ก�าหนดกรอบการจดัสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ
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•  ก�ากับดูแลให้มีการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงิน และกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

•  พจิารณาแต่งต้ังเลขานกุารบรษิทั เพือ่ดูแลและรบัผดิชอบงาน
ต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานส�าคัญ
ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง

การก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น�า 
ที่ต้องก�ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี จึงมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
รับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแล
กจิการทีดี่ของบรษิทั และทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลการปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ์เป็นประจ�าทุกปี เพื่อปรับปรุงให้เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องต่อการด�าเนนิธรุกิจ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาอนุมัตินโยบายก�ากับดูแลกิจการ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพ่ือเป็น
แนวทางปฏบิตัใิห้กรรมการก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานอย่างเหมาะสม 
และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทด�าเนินการให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด�าเนินธุรกิจ 
โดยได้จัดท�าคู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและ
พิจารณาทบทวนเป็นประจ�าทุก 2 ปี พร้อมทั้งประกาศและแจ้ง
ให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติในการท�างาน รวมทั้ง 
บรรจุไว ้ในเอกสารการปฐมนิเทศของบริษัท รวมทั้งการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างสม�่าเสมอ เพื่อปลูกฝัง 
ให้พนักงานมีจิตส�านึกในเรื่องนี้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มีความ 
เหมาะสมกับสภาวการณ์ และสภาพแวดล ้อมธุรกิจที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปและจัดอบรมจรรยาบรรณธุรกิจแก่พนักงานใน 
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน 
ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการ 
ยงัพจิารณาอนมัุตจิรรยาบรรณคูค้่าธุรกจิ ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 14/2562 เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้ามีการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างย่ังยืน และสอดคล้องกับวิถีการด�าเนินงานของบริษัท ทั้งนี้  
เพือ่ประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย บรษิทัได้เผยแพร่จรรยาบรรณ 
ธุรกิจ และจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งช่องทางการร้องเรียน 
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ และการท�าธรุกรรมระหว่างบรษิทัและบรษิทัย่อย  
โดยมีหลักการว่า การพิจารณาท�ารายการใดๆ รวมถึงการอนุมัติ
การท�ารายการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุ โดยยดึถอืนโยบายให้ทกุรายการเป็นไปตามเงือ่นไขธุรกิจ
ปกติ ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม 
เป็นส�าคัญ และต้องหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร
ที่มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณาแจ้งให้บริษัท 
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนการพจิารณาวาระการประชมุคณะกรรมการบริษทั และบนัทกึ
ไว้ในรายงานการประชุม และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ 
รวมถงึไม่มอี�านาจในการอนมุตัริายการดงักล่าว โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนด เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาทบทวนนโยบายการท�ารายการระหว่างกันให้ 
เหมาะสมและสอดคล้องตามหลักก�ากับดูแลกิจการที่ดี และ
พจิารณาให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูจดัท�ารายงานการมส่ีวน
ได้เสียให้กับเลขานุการบริษัทเป็นประจ�าทุกปี

ระบบควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในทั้งด้าน 
การด�าเนินงาน ด้านการจัดท�ารายงานและด้านการปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฏระเบียบ และกฏเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิบรษิทั 
รวมทั้งการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีหน่วยงาน
ภายในเป็นผูต้รวจสอบระบบควบคุมภายใน เพ่ือท�าหน้าทีต่รวจสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบ
ประจ�าปี เพื่อสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและเป็น
อิสระ โดยแยกเป็นหน่วยงานอิสระ เพื่อตรวจสอบและติดตาม 
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ผลการแก้ไข (ถ้าม)ี ทัง้น้ี เพือ่ให้มัน่ใจว่าบรษิทัมกีารด�าเนนิงานตาม
แนวทางทีก่�าหนดไว้ภายใต้ระบบการควบคมุภายใน และการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรง 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ากับดูแลให้บริษัทมีนโยบายและระบบการ
บริหารความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ ในการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติ
แต่งตัง้คณะกรรมการนโยบายสิง่แวดล้อม สงัคม บรหิารความเสีย่ง  
และการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, 
Risk Management and Compliance Policy Committee : ESRC) 
แทนคณะกรรมการนโยบายบรหิารความเสีย่ง เพือ่ให้การก�ากบัดแูล
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และ 
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการนโยบาย ESRC ด�าเนินการเกี่ยวกับการก�าหนด
นโยบาย กรอบการด�าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย แผนธุรกจิ รวมทัง้ให้ข้อคดิเหน็และ
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง  และจัดให้มีโดยมีคณะจัดการ ESRC-E ที่
ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทท่ัวท้ังองค์กร เพื่อให้การบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ ประเมิน ความ
เสี่ยงต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรท่ีอาจส่งผล 
กระทบต่อเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งจัดท�าแผนจัดการ
ความเสี่ยงที่ระบุมาตรการจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่
ในเกณฑ์ท่ียอมรบัได้ และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ESRC 
บริษัทมีการประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 
คณะกรรมการนโยบาย ESRC จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

อ�านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
•  อนมัุติวสัิยทศัน์ กลยทุธ์ แผนธรุกจิระยะสัน้ แผนธุรกจิระยะยาว 

และนโยบายที่ส�าคัญ
•  แต่งต้ังคณะที่ปรึกษาและผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการ 

ผู้จัดการขึ้นไป
•  พิจารณาเบ้ียประชุม และเงินรางวัลกรรมการ เพื่อน�าเสนอ 

ต่อผู้ถือหุ้น
•  อนุมัติงบประมาณที่มีวงเงินเกินกว่า 25 ล้านบาทขึ้นไป
•  อนุมัติแผนงบประมาณการเงินประจ�าปี รวมถึงเป้าหมายและ

หลักเกณฑ์การเงินและการลงทุน
•  อนุมัติรายการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอกเพื่อ

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท
•  อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการออกหนังสือค�้าประกันโดยธนาคาร

และการใช้วงเงินหนังสือค�้าประกัน
•  อนุมตักิารเปิด ปิดบญัชีธนาคาร สถาบนัทางการเงนิ และก�าหนด

ผู้ลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคาร
•  อนุมัติหลักเกณฑ์การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการ

ระหว่างกัน
•  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้น
•  อื่นๆ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ

บริษัท

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบ
ทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
และให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม กลยุทธ์ การก�ากับดูแล
กิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารจัดการงานของ
บริษัทตามนโยบายที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการ

•  ประธานกรรมการ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร มอี�านาจหน้าทีแ่บ่งแยกกันเพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีารตรวจสอบ 
และเป็นการถ่วงดุลอ�านาจการจัดการระหว่างคณะกรรมการ
และคณะผูบ้รหิาร ไม่มผู้ีใดมอี�านาจเบด็เสร็จ ประธานกรรมการ 
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่มีความ
สมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร ไม่มกีารถอืหุน้ในบรษิทัและมีหน้าที่
รบัผดิชอบดงันี้

 1.  ด�าเนินการและให้ค�าปรึกษาในการก�าหนดนโยบาย และ
ก�าหนดกลยุทธ์ของบริษัท

 2.  ก�ากับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างที่เหมาะสม
กับธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 3.  ก�ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะชุดย่อยต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วฒันธรรมองค์กรทีมี่จรยิธรรม และการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่  
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และ
เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

 4.  ก�ากบัดแูลให้กรรมการทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสริมให้เกดิ
วฒันธรรมองค์กรทีม่จีริยธรรมและการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี

 5.  เป็นผู้น�าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอนุมัติเร่ืองที่จะบรรจุ
เป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการที่ดูแลให้ ก) เรื่องส�าคัญ
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ถกูบรรจเุป็นวาระการประชุม และ ข) กรรมการได้รบัข้อมลู
ที่ครบถ้วนและเพียงพอ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ตลอดจนจัดสรรเวลาส�าหรับการอภิปราย
ประเดน็ส�าคญัอย่างเพยีงพอ และส่งเสริมให้กรรมการมกีาร
ใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ

 6. เสรมิสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผู้บรหิาร
และกรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ

7.  เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั 
ในกรณีที่มีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

 8.  เป็นประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น และด�าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•  ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัการงาน
ประจ�าวนัของบริษทัภายใต้กรอบนโยบายตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

 1.  ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบรษิทั ภายใต้กฎหมาย เงือ่นไข ระเบยีบ 
และข้อบังคับของบริษัท

 2.  ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิกจิการ การพฒันา และการขยาย
งาน ให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

 3.  แต่งตั้งบุคคลตามจ�านวนที่จ�าเป็นและเหมาะสมให้เป็น 
ผูบ้รหิารของบรษิทั ยกเว้นต�าแหน่งผูบ้รหิารตัง้แต่ระดับรอง
กรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งก�าหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

 4. มีอ�านาจอนุมัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านการลงทุน การจัดซื้อ 
และการจัดจ้าง ภายในวงเงินไม่เกินครั้งละ 25 ล้านบาท

 5.  มีอ�านาจอนุมัติเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ ดังนี้ 
  5.1   ค่าซือ้วตัถดุบิ ให้มอี�านาจอนมุตัไิด้ภายในวงเงนิไม่เกนิ
     ครั้งละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  5.2   การกู้ยมืเงนิหรือจดัหาวงเงนิสนิเช่ือภายในวงเงนิไม่เกิน
   ครั้งละ 2,000 ล้านบาท
  5.3   การจัดท�าเครื่องมือทางการเงินเพ่ือการบริหารความ
   เสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ให้มี
   อ�านาจอนมุติัได้ภายในวงเงินไม่เกนิ 5 ล�าเรอื (ประมาณ
   ล�าละ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

 6. ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีการเตรียมแผน
  สืบทอดต�าแหน่งและแผนพัฒนาผู้บริหารน�าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณา
7.  ดูแลให้มั่นใจว่าองค์กรมีระบบและนโยบายที่เหมาะสม

ส�าหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทันกาล รวมถึงดูแล 
ให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินถูกจัดเตรียมและน�าเสนอ
ย่างถกูต้องตามควร และเปิดเผยข้อมลูทีจ่�าเป็นต่อนักลงทนุ

 8.  มีอ�านาจในการด�าเนินการใดๆ ในการบริหารกิจการของ
บริษัทตามปกติ และอันจ�าเป็นแก่การบริหารกิจการของ
บริษัทเป็นการทั่วไป ตามรายละเอียดดังนี้
8.1  มีอ�านาจออกค�าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผล
ประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการ
ท�างานภายในองค์กร

8.2  อนุมัติแต่งต้ังท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินงาน

8.3  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

•  ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ โดยมี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเป็นหัวหน้าและผูน้�าคณะผูบ้ริหารของ
บริษทัในการบรหิารจดัการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด โดย
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานทั่วไปของบริษัท รวมทั้ง 

มอี�านาจในการท�านิตกิรรมผกูพนัตามขอบเขตทีไ่ด้รบัอ�านาจ
อนุมัติด�าเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 
และระเบียบข้อบังคับของบริษัท

2. พิจารณาแผนการลงทุนต่างๆ น�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ด�าเนินการใดๆ ที่ ได ้ รับมอบหมายตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการ โดยพิจารณาจากลักษณะ
การประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท จึงได้ก�าหนดคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะ 
ที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ และมีนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ความสามารถ เพศ รวมถึง
ประสบการณ์การท�างานประกอบการพิจารณาเพือ่ก�าหนดตวับคุคล
ทีม่คีวามเหมาะสม ทัง้ด้านประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ รวมถงึ 
ประสบการณ์การท�างานประกอบการพิจารณา เพื่อก�าหนด 
ตัวบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งด ้านประสบการณ์ ความรู ้  
ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้ามาเป็นกรรมการ 
หรือผู้บริหาร

การสรรหาและแตง่ต้ังกรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงสุด
การสรรหากรรมการใหม่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคล 
ทีจ่ะเข้ามาเป็นกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดับสงู โดยมนีโยบาย
และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากความเหมาะสมของจ�านวน
กรรมการและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ 
(Board Diversity) ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกิจของ
บรษิทั เพือ่ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการทีต้่องการสรรหา รวมถงึ
การใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสถาบันที่มีความ
น่าเชือ่ถือ เช่น สมาคมส่งเสรมิกรรมการบรษิทัไทย (IOD) หรอืบรษิทั
ที่ปรึกษาแล้วแต่กรณี โดยค�านึงถึงทักษะจ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ รวม
ถึงประสบการณ์ ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ 
ต่อบริษัท เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสมบูรณ์
และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั ส�าหรบัการเสนอแต่งตัง้กรรมการ
รายเดิม คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่า
ตอบแทนจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการอุทิศ
เวลาให้กบัองค์กรของกรรมการแต่ละรายมาประกอบการพจิารณา

องค์ประกอบความรู้ความช�านาญของกรรมการ
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บริษัทมีการจัดท�าตารางองค์ประกอบความรู้ความช�านาญของ
กรรมการ (Board Skill Matrix) และมีการทบทวนความหลาก
หลายของคณะกรรมการเป็นประจ�าทกุปี ประกอบกับการพิจารณา
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน  
เพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้างของคณะกรรมการ รวมทั้งใช้เป็น
ข้อมูลเพ่ือประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการ เพื่อให้มั่นใจว่า
จะได้คณะกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของ ก.ล.ต. และต้อง
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) กฎหมายอื่น และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน 
ซึ่งเป็นจ�านวนที่เหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และ
กรรมการทุกท่านล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์การท�างาน หรือ
เคยท�างานในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ กรรมการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
การน�้ามันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อันเป็นประโยชน์แก่บริษัท 
กรรมการส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ และมีความ
รู้เกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
โดยมีกรรมการที่จบการศึกษาทางด้านกฎหมายด้วย ซึ่งท�าให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันมีผู ้มีคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ

บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายช่ือบคุคลท่ีมคีณุสมบติั
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด 
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามเกณฑ ์
ทีบ่ริษทัก�าหนดทกุปี เพือ่เข้ารบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทั โดย
ประกาศเชญิชวนผ่านเว็บไซต์ของบรษิทัให้ผูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่และ
ประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาและน�าเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว
แต่กรณี

การแต่งตั้งกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึง
ในสาม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
1.  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู ่ทั้งหมดตาม 
ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.  บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลอืกตัง้ในคร้ังน้ัน กรณทีีบุ่คคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดั
ลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมีหรอืจะ
พงึเลอืกตัง้ในครัง้น้ัน ให้ประธานกรรมการเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด

กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากสาเหตุอื่นนอกจากการ 
ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการบรรษัทภบิาล 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพจิารณาสรรหาบคุคลทีมี่คณุสมบตัิ
เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เสนอให้คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด เว้นแต่
วาระของกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย
บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้ง
บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวต้องได้รบัคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเป็น
ผู้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความ
สามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ
บริษัทมาด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดับสูงต้ังแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป เพื่อน�าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมทั้งร่วมกับประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่ง โดยพิจารณา
คัดเลือกจากผู ้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
ให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้
มีความพร้อมสืบทอดงานในต�าแหน่งที่ส�าคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีมติแต่งตั้งนาย บวร วงศ์สินอุดม ด�ารงจ�าแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการ โดยมีผลต้ังแต่วันที ่ 
1 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมปีระสบการณ์ทีจ่�าเป็นอย่างยิง่ต่อการด�าเนินธรุกจิของบรษัิท
ส�าหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งอื่นๆ ยกเว้นผู ้
บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็นผูพิ้จารณาสรรหาและแต่งตัง้บคุคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะ
สมกับต�าแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความ
สามารถ ความเข้าใจในธรุกิจ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ 
การด�าเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบ 
ในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง
ต่อปี โดยมีการก�าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทั้งปี และมอบหมาย 
ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งก�าหนดการและวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเป็นการล่วงหน้า อย่างไรก็ดี  
การก�าหนดวันประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
ขึน้อยูก่บัความส�าคัญของวาระการประชุมทีจ่ะต้องน�าเข้าพจิารณา 
โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 14 ครั้ง 
สัดส่วนการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะคิดเป็น
ร้อยละ 95.24 รายงานการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
ได้เปิดเผยไว้ในหน้า 89

ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2563 คณะกรรมการ
บริษัทก�าหนดวันประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ ทัง้นี ้หากไม่มกีารจดัประชุม
คณะกรรมการบรษิทัในเดือนนัน้ ฝ่ายจดัการจะมีการรายงานผลการ
ด�าเนนิงานให้คณะกรรมการบรษัิททราบผ่านช่องทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-mail) เพือ่ให้คณะกรรมการสามารถก�ากบั ควบคมุ และดแูลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมกันพิจารณา
เรือ่งเข้าสูว่าระการประชุมคณะกรรมการ และก�าหนดระเบยีบวาระ
การประชมุ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ือง
ต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ นอกจากน้ี 
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในวาระส�าคัญอาจได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่จ�าเป็นเพิ่มเติมได้

เลขานุการบริษัทรับผิดชอบในการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม

เอกสารประกอบวาระการประชุมให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั เพือ่ให้กรรมการมเีวลาทีจ่ะศกึษาข้อมลูในเรือ่งต่างๆ
อย่างเพียงพอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน

องค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่ต�่า
กว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดจึงนับเป็นองค์ประชุม  
การประชุมด�าเนินไปในลักษณะท่ีเอื้ออ�านวยให้มีการน�าเสนอ 
พิจารณา และอภิปรายในรูปแบบที่เหมาะสมในการพิจารณา 
เรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในบางวาระ
อาจมผีูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วย เพ่ือให้รายละเอยีดข้อมลู
ทีเ่ป็นประโยชน์เพ่ิมเตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้จะได้รับทราบ
นโยบายโดยตรงเพือ่ให้สามารถน�าไปปฏบัิตไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีวาระส�าคัญที่ต ้องอนุมัติ  
องค์ประชุมต้องมีจ�านวนกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดขณะทีต่อนลงมต ิเพ่ือร่วมกนัพิจารณา
วาระที่ส�าคัญๆ

การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก
เป็นหลกั โดยให้กรรมการหน่ึงคนมเีสยีงหน่ึงเสยีงในการลงคะแนน 
เว้นแต่กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยีในเร่ืองใดจะไม่มสีทิธเิข้าร่วมประชมุ
และไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั 
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

เลขานุการบริษัทได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม โดยเป็นผู้ดูแล
การจดัท�ารายงานการประชมุและจดัส่งให้ประธานกรรมการบรษิทั
พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม
รบัรองรายงานการประชุมในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจั้ด
เก็บข้อมูล เอกสารรายงานที่รับรองแล้ว หรือเอกสารเกี่ยวกับการ
ประชุมทั้งหมด เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะกรรมการบริษทัสนับสนุนให้มกีารประชุมกนัเองของกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการประชุมเป็นไปอย่างอิสระและไม่มีฝ่าย
จดัการเข้าร่วม เพือ่อภปิรายปัญหาธรุกจิ รวมทัง้การปรบัปรงุพฒันา
ด้านต่างๆ ของบรษิทั และรายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการ
บรษัิท โดยในปี 2562 กรรมการอสิระมกีารประชมุระหว่างกัน โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม จ�านวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2562 
เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความยั่งยืนของบริษัทท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และน�าเสนอผลการประชุมต่อที่ประชุม
คณะกรรมการให้ทราบ
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ต�ร�งก�รเข้�ร่วมประชุมคณะกรรมก�ร

ลำ�ดับ ร�ยชื่อ ตำ�แหน่ง BOD AC CGNR RMC ESRC*
ประชุมกรรมก�ร

ที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริห�ร

1. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ) 14/14 
(100%) 4/4 4/4 - - 1/1

2. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ กรรมการ (อิสระ) 11/14 
(78.57%) 4/4 4/4 - - 1/1

3. ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล กรรมการ (อิสระ) 14/14 
(100%) 4/4 - 3/3 2/2 1/1

4. รศ.น.สพ.กิจจา  อุไรรงค์ 1/ กรรมการ (อิสระ) 14/14 
(100%) - 1/1 - - 1/1

5. นายบวร  วงศ์สินอุดม 
รองประธานกรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการ 

14/14 
(100%) - - 3/3 2/2 -

6. นายวิชิต  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 13/14 
(92.86%) - - - -

7. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์ 2/
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการด้านการพาณิชย์

14/14 
(100%)

- 3/3 3/3 2/2 -

8. นายวิชัย  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 14/14 
(100%) - - - -

9. นายวัชร  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 13/14 
(92.86%) - - - -

10. นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์ กรรมการ / 
รองกรรมการผู้จัดการ 

11/14 
(78.57%) - - - -

11. นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ 14/14 
(100%) - - - -

12. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 14/14 
(100%) - - - -

รวม 95.24%

หมายเหตุ: *  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม  
   บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC) แทนคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (RMC)
  1/  เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562
  2/  พ้นจากการด�ารงกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
   ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

BOD
คณะกรรมการ

บริษัท

AC
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

CGNR
คณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

RMC
คณะกรรมการ
นโยบายบริหาร

ความเสี่ยง

ESRC
คณะกรรมการนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
การบริหารความเสี่ยง 

และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์
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คณะกรรมการชุดย่อย
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก�ากบักจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัได้
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหาร
ความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อท�าหน้าที่
พิจารณากลั่นกรองการด�าเนินงานที่ส�าคัญเป็นการเฉพาะเรื่อง
ด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อน�าเสนอความเห็นต่อ 
คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการรายงานการปฏบิตังิานเพือ่ให้ผูถื้อหุน้
ได้รับทราบในรายงานประจ�าปี ตลอดจนมีอ�านาจพิจารณาตัดสินใจ
เรื่องส�าคัญในบางเรื่องตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้อ�านาจไว้ 
โดยจัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อก�าหนดหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินงาน
สอดคล้องตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท
พจิารณาทบทวนองค์ประกอบคณะกรรมการชดุย่อย ในการประชมุ
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 9/2562 โดยรายช่ือและบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น 
มีคุณสมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�ากับตลาด
ทุนประกาศก�าหนด และมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้
และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่ครบวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อกีตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่�ากบัดแูลการบรหิารงานของ
บริษัท โดยใช้วธิกีารตรวจสอบและสอบทานการบรหิารจดัการของ
บริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบถูกก�าหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาส 
ละ 1 ครั้ง มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและ 
มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองอย่างครบถ้วน 
เพ่ือตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดย 
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมจ�านวน 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจาก 
ผู ้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ยังมีการประชุมกันเองระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและแผนก
ตรวจสอบภายในจ�านวน 1 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ  
3 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
อย่างเพียงพอในการสอบทานงบการเงิน ได้รับการแต่งตั้งตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่  
12 พฤศจิกายน 2561

1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการ (อิสระ) 
2. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ กรรมการ  (อิสระ)
3. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ  (อิสระ)

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี
ภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงิน 
ทั้งรายไตรมาสและประจ�าปี

 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล และพิจารณา
ความเป็นอสิระของแผนกตรวจสอบภายใน ในการปฏบิติัหน้าที่
เป็นผูร้บัผดิชอบในการสอบทานประสทิธภิาพระบบการบริหาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบ 
ในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าแผนกตรวจสอบ
ภายใน หรอืหน่วยงานอืน่ใดท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบ
ภายใน

 3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ทีเ่กีย่วข้องและกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และ
เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติท่ีได้รับการ
ยอมรับและได้รับความเห็ยชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อท�าหน้าที่เป็น 
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอค่าตอบแทนของบคุคลดงักล่าว  
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนด 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
รายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท

 6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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6.1  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

6.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการบริหาร 
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของบริษัท

6.3  ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์
6.6  จ�านวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

และการเข้าร ่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
แต่ละท่าน

6.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

6.8  สอบทานความถูกต ้องของเอกสารอ ้างอิงและ 
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต ่อต ้าน 
การคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

6.9  รายการอืน่ท่ีเหน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุท่ัวไปควรทราบ  
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

 7. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอื 
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล 
กระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนิน
งานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้
ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น 
ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น และ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข
ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
7.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2  การทุจริต มีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญ 

ในระบบควบคุมภายใน
7.3 ก า รฝ ่ า ฝ ื นกฎหมายว ่ า ด ้ ว ยหลั กทรั พย ์ แ ละ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท

  หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารไม่ด�าเนินการให้
มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่า มีรายการหรือการกระท�า 
ดังกล่าวต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 8. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ

 9. พจิารณาสอบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�า
ทกุปี และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พิจารณาอนมุตัิ 
ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี

 10.คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค�าปรึกษาทางวิชาชีพ
อื่นใดตามที่เห็นว่ามีความจ�าเป็น โดยบริษัทรับผิดชอบค่าใช้ 
จ่ายที่เกิดขึ้น

 11. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน
สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ อย่าง
มีประสิทธิผล และสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิง
และแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต

 12. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้ง
เบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ให้มีกระบวนการ สอบสวนที่
เป็นอิสระและมีการด�าเนินการในการติดตามที่เหมาะสม โดย
ค�านึงถงึการรักษาความลบัและมาตรการป้องกนัผูแ้จ้งเบาะแส
เป็นส�าคัญ

 13. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายด้วความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน 
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ
อสิระไม่น้อยกว่า 3 คน และมปีระธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ  
อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้ ท�าหน้าที่
เสนอ ทบทวน ก�ากับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหา 
ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต�าแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ระดับสูง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท 
มอบหมาย โดยมขีอบเขตอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบก�าหนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน
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การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนด 
ค่าตอบแทนถูกก�าหนดให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
เพื่อปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจุบัน 
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล และทบทวนระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
รวมทัง้การสรรหาผูบ้รหิารระดับสงูในกรณีทีจ่�าเป็น โดยในปี 2562 
มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนด 
ค่าตอบแทนรวม 4 ครั้ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

 1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ 
 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ กรรมการ
 3. รศ.น.สพ.กิจจา   อุไรรงค์* กรรมการ

หมายเหต ุ* ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษทัภบิาลสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 9/2562 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการรายเดิมให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระ
2.  ก�าหนดคุณสมบัต ิพิจารณาประวตั ิและคัดเลอืกบคุคลท่ีเหมาะสม 

มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ในการด�าเนินธุรกิจ โดยค�านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

3. ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการพิจารณาก�าหนด
คุณสมบัติและคัดเลือกบุคคลที่จะด�ารงต�าแหน่งผู ้บริหาร 
ระดับสูง ต้ังแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป และเห็นชอบ
บุคคลทีป่ระธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารเสนอให้เป็นผูบ้ริหารระดบัสงู

4.  ร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงาน
ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร รวมทัง้ผูบ้ริหารระดบัสงู 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นประจ�าทุกปี

การก�าหนดค่าตอบแทน
1.  ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน  

ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความ 
รบัผดิชอบและสอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาวของ
บริษัท พร้อมทั้งพิจารณาเบี้ยประชุมและเงินรางวัลกรรมการ
บรษิทั โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทั
อื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ(แล้วแต่กรณ)ี

2. ก�าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนให้
สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิาน
ผู้บริหารระดับสูงรายบุคคล

3.  พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือก�าหนดค่าตอบแทน  
เงินโบนัสประจ�าปี และการปรับข้ึนเงินเดือนประจ�าปี ของ 
ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการแบ่งแยกหน้าที่
และความรับผิดชอบในงานด้านการบริหารความเสี่ยงมีความ
เหมาะสมและชดัเจน โดยแยกหน้าทีร่ะหว่างงานด้านการก�ากบัดแูล 
ก�าหนดนโยบาย กับงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ 
และการรายงาน สื่อสาร มีทั้งที่เป็น Top-down และ Bottom-up 
และมีการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ  
ภายใต้การก�ากับดูแลตั้งแต่ระดับฝ่าย แผนก (Functional Level) 
จนมาสู่ระดับองค์กร (Corporate Level) และเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
กิจการ สร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสร้างคุณค่า

สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน
ด้านบรรษัทภิบาล
1. ก�าหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษทัภบิาล เพือ่น�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง

2.  เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท และก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 
รวมทั้งพิจารณาทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทเป็นประจ�าทุกปี

3.  ก�ากับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันท่ีเหมาะสมเพียงพอ 
ต่อการด�าเนินธุรกิจ

4. พิจารณาทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ 
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

การสรรหา
1.  ก�าหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธีการในการสรรหากรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหากรรมการ พร้อมทั้งพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหา
กรรมการที่ครบวาระ รวมทั้งพิจารณาถึงผลการประเมินการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระในกรณีที่มีการเสนอช่ือ
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ให้องค์กรอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิด
ผลกระทบต่อองค์กรและช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ด้วยการลดสิ่งท่ีไม่คาดหวังหรือความเสี่ยงต่างๆ (Risks)  
ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และความเสีย่งใหม่ทีอ่าจเกดิขึน้ 
ในอนาคต (Emerging Risks) และใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์ใน 
เชิงบวก (Opportunity) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีหน้าท่ีจัดให้มีนโยบาย
และกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
เป้าหมายหลัก แผนการด�าเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
เพือ่เป็นกรอบการปฏบิตังิานบรหิารความเสีย่งของทกุคนในองค์กร 
และมกีารควบคมุ ติดตามการปฏิบติัตามกระบวนการบรหิารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ทบทวนกระบวนการเพ่ือปรบัปรุงให้มคีวามเหมาะสมต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจอยู่เสมอ โดยมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการ
แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้ และให้มีการเรียกประชุมเป็น
ประจ�าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุม
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงรวม 3 ครั้ง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ
บริษัท 3 คน ดังนี้

 1.  นายบวร  วงศ์สินอุดม   ประธานกรรมการ
 2.  ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล   กรรมการ (อิสระ)
 3. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์   กรรมการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และการก�ากับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั ครัง้ที ่7/2562 จงึมมีติอนมุติัแต่งต้ังคณะกรรมการนโยบาย 
สิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Environmental, Social, Risk Management and 
Compliance Policy Committee : ESRC) แทนคณะกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท 
ในการก�าหนดนโยบาย ก�ากับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความ 
รับผิดชอบต่อสังคม การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับการ 
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนติดตามการด�าเนินงาน ประเมินผล 
ทบทวน และปรบัปรงุระบบงานต่างๆ ให้มคีวามเหมาะสมสอดคล้อง

กับนโยบาย แผนธุรกิจ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็น 
พื้นฐานของการพัฒนาอย ่างย่ังยืน โดยให ้มีผลตั้ งแต ่วันที่  
24 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่พ้นต�าแหน่ง
ตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่อไปอีกได้  
และให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ ESRC รวม 2 ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการ ESRC ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 คน  
ดังนี้

 1.  นายบวร  วงศ์สินอุดม  ประธานกรรมการ
 2.  ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล  กรรมการ (อิสระ)
 3.  นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์  กรรมการ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ESRC
1.  เชญิผูบ้รหิารหรือเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องของบริษัทเข้าร่วมประชมุ

กับคณะกรรมการ และ/หรือ มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ 
ของบริษัท ให้ถ้อยค�า และ/หรือ ชี้แจงข้อมูลเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม ความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ การก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่และความ 
รับผิดชอบของผู ้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานนั้นๆ  
ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจ�าเป็นและสมควร
ต่อการปฏิบัติหน้าที่

2.  มอบหมายให้หน่วยงานใดๆ ของบริษัท ด�าเนินการหรือปฏิบัติ
การอย่างหนึง่อย่างใดเท่าทีจ่�าเป็นเพือ่ให้เป้าหมาย กลยทุธ์ และ
กระบวนการด�าเนนิงานของบรษิทัทีก่�าหนดขึน้ตามกฎบตัรคณะ
กรรมการนโยบายสิง่แวดล้อม สงัคม บรหิารความเสีย่ง และการ
ก�ากับการปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ได้รบัการปฏิบัตอิย่างเหมาะสม

 อยู่เสมอ หรือเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใด
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจนส�าเร็จลุล่วง

3.  พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างนโยบาย และกรอบการ 
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม บริหาร
ความเสีย่งระดบัองค์กร และการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์

4.  รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการด�าเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการ
จดัการความเสีย่ง และแผนปฏบิตักิารในการจัดการความเสีย่งที ่
เหลืออยู่ของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการด�าเนินงานด้าน
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ส่ิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5. พิจารณาและให้ความเห็นในการก�าหนดระดับความเสี่ยง 
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และความเสี่ยงท่ีทนรับได้ 
ขององค์กร (Risk Tolerance)

6. ให้ค�าแนะน�าและการสนับสนุนแก่คณะจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
สงัคม บรหิารความเสีย่ง และการก�ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
และผู้บริหารระดับสูงในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อ
สังคม บริหารความเสีย่งระดบัองค์กร และการก�ากับการปฏบัิติ
ตามกฎเกณฑ์ รวมถงึส่งเสรมิและสนบัสนนุให้มีการปรบัปรุงและ
พัฒนาการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ

7.  สือ่สารและรายงานผลต่อคณะกรรมการบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วข้อง
ทราบ

8.  หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในกรณีที่มีความจ�าเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบส�าเร็จลุล่วง คณะกรรมการ ESRC  
อาจขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงได้รับการอบรม
และเสรมิสร้างความรูเ้ก่ียวกบัการปฏบิตังิานด้านสิง่แวดล้อม ความ
รับผิดชอบต่อสังคม บริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ESRC ได้มีการแต่งตั้งคณะจัดการ 
ESRC-E ที่ประกอบด้วยผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ทั้งส่วนส�านักงานใหญ่
และส่วนโรงงาน เพื่อท�าหน้าท่ีสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการ ESRC พร้อมทั้งติดตามการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับจัดการอย่างใกล้ชิด

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะจัดการ ESRC-E
1. ก�าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สัมคม บริหารความเสี่ยง 

และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อน�าเสนอต่อคณะ
กรรมการ ESRC

2. ก�ากับดูแลงานด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม  
การบริหารความเสี่ยง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ตลอดจนติดตามการด�าเนินงาน ประเมินผล ทบทวน และ
ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบาย แผนธุรกิจ และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อันเป็น 
พื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.  รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดท�า และก�ากับดูแล
การด�าเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ  

(Functional risk management) และระดบัองค์กร (Corporate  
risk management) เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ของบริษัท

4. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงที่ส�าคัญ 
ทั่วทั้งองค์กร ระบุความเสี่ยงจากปัจจัยท้ังภายนอกและ
ภายในองค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท  
รวมทั้งประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่
ระบุได้ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ส�าคัญที่อาจเกิดข้ึน 
กับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยง และ
มาตราการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบสนองต่อความ
เปลีย่นแปลง และความไม่แน่นอนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์แลแผนธุรกิจขององค์กร

5.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการ
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การบริหารความเสี่ยง และ
การก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเพียงพอ

6.  สื่อสารและผลักดันนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สัมคม บริหาร 
ความเส่ียง และการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีการ
ปฏบิตัทิัว่ทัง้องค์กรจนกลายเป็นส่วนหนึง่ของวฒันธรรมองค์กร

7. จัดให้มีการประชุมทบทวนและติดตามผลการด�าเนินงาน  
และเสนอแผนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate 
Risk) รวมถึงรายงานด้านสิ่งแวดล้อม สัมคม และการก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ ESRC รับทราบและ
พิจารณาอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

8.  หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ESRC มอบหมาย

ค่าตอบแทน
บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย
ระยะสัน้และระยะยาว ผลการด�าเนนิงานของบรษิทั และเทยีบเคียง 
ได้กับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังเหมาะสมตามหน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละคน โดย
กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมเพ่ิม 
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

เพ่ือเป ็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ ดี การก�าหนด 
ค่าตอบแทนควรมนีโยบายและหลกัเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทน
ที่ชัดเจน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562  
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัตินโยบายค่าตอบแทน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการ
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ก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยประเภท 
ค่าตอบแทนกรรมการ ควรประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจ�าเดือน 
ค่าเบี้ยประชุม และเงินรางวัล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนจะถูกน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติ และก�าหนดให้เปิดเผยค่าตอบแทนที่จะจ่าย
ให้แก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงไว้ในรายงานประจ�าปี
และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ภายใต้หัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ

ส�าหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู 
เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนดในรูปแบบเงินเดือน  
เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และโบนัส ซึ่งพิจารณาจาก 
ผลการด�าเนนิงานของบรษิทัทีส่อดคล้องกับวสิยัทศัน์ พันธกจิ และ
กลยุทธ์ประจ�าปีของบริษัท ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของ
กลุ่มบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติ
งานเป็นประจ�าทุกปีตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
แต่ละคน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่า
ตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และปรับค้างจ้างประจ�าปี
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็น 
ผู ้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทนและปรับ 
ค่าจ้างประจ�าปีทีส่ะท้อนถงึผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน

การจ�ากัดจ�านวนการไปด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ 
ในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ�ากัดจ�านวนบริษัท 
ที่กรรมการไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน โดยก�าหนดให้
กรรมการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน รวมไม่เกิน  
5 บริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาท�าหน้าท่ีของตัวเองในบริษัท 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 ไม่มีกรรมการบริษัทรายใดด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

การด�ารงต�าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
กรรมการผู้จัดการในบริษัทอื่น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเรื่องการเข ้าด�ารงต�าแหน่ง 
ในบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ 
โดยพิจารณาจากกิจการที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากกิจการ 
ของบริษัท เช่น การเข้าด�ารงต�าแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไป 
เพื่อการควบคุม เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อืน่ของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ ต้องไม่เป็น 
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู ้จัดการของบริษัท และกิจการนั้นต้องไม่เป็นธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้  
ยังสามารถน�าความรู ้และประสบการณ์จากการไปท�าหน้าที่
กรรมการในบริษัทอื่น มาช่วยเสริมประโยชน์กับบริษัทได้

ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู ้จัดการ
ของบริษัทด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
รวม 2 บริษทั ทัง้น้ี การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีน
อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เกิดขึ้นก่อนการด�ารงต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างต่อเนือ่ง ทัง้การจดัการฝึกอบรม
ภายในองค์กรและการเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันฝึกอบรม
ภายนอก เช่น สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ
การร่วมฝึกอบรมในต่างประเทศ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนร่วมกับเลขานุการ
บริษัทพิจารณาหลักสูตรอบรมที่จ�าเป็นส�าหรับกรรมการแต่ละคน
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนา
องค์กรต่อไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีนโยบายและแผนการพัฒนา 
ผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบคุลากรในองค์กร
ให้พร้อมในการท�างานและสอดคล้องกับแผนการขยายงานของ
บริษัทกรรม
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กรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร
บริษัทให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน 
และสนบัสนนุให้กรรมการเข้าอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบับทบาท
หน้าทีก่รรมการทีจ่ดัโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
ปัจจุบนั กรรมการบรษิทัได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรกรรมการเบือ้งต้น 
กบัทาง IOD แล้วจ�านวน 12 คน จากจ�านวนกรรมการท้ังหมด 12 คน 
คดิเป็นร้อยละ 100 รวมถงึหลกัสตูรอ่ืนท่ีเกีย่วข้องกบับทบาทหน้าที่
กรรมการและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยัง

ส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรมสัมมนา 
ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้เข้าอบรม

ในปี 2562 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ผ่านการอบรม
หลักสูตรที่จัดโดย IOD และหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันอื่น ดังนี้

รายชื่อ หลักสูตร สถาบัน / วิทยากร

1. นายอภิชาติ  จีระพันธุ์ หลักสูตร Corporate Governance for 
Executives (CGE 15/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์ หลักสูตร Boards that Make a Difference 
(BMD 9/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกุล หลักสูตร Strategic Board Master Class 
(SBM 6/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม หลักสูตร Strategic Board Master Class 
(SBM 6/2019)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5. นางสาวอรัญญา  วิทยฐานกรณ์ หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร 
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

6. นายชาญวิทย์  วิทยฐานกรณ์ หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร 
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

7. นายศุภชัย  วิทยฐานกรณ์ หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร 
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

8. นายก�าธร  เอกเมธีพันธ์ หลักสูตร โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกร
(African Swine Fever : ASF)

รศ.ดร.เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

หลักสูตร International Feed Ingredients 
Course 2019 (iFIC2019) : First Time In Asia

สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย

9. นางสาวสุนนัทา  ไตรเทพาภริกัษ์ หลักสูตร  การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต 
ครั้งที่ 3-6

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จ�ากัด

หลักสูตร ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
แนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จ�ากัด

10. นายศักดิ์ชัย  ผดุงเกียรติวงศ์ หลักสูตร การวางกลยุทธ์วิเคราะห์เครดิต 
ครั้งที่ 3-6

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จ�ากัด

11. นางสาวคณัฐศร  บัณฑิตย์เนตร์ อบรมสัมมนา “Toward the Sustainable  
Finance & Investment in Thailand”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางการอบรมของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562 
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กรรมการใหม่
บริษัทก�าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ส�าหรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง 
รายใหม่ โดยจัดให้มีหลักสูตรปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการใหม่  
เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการบริษัท โดย
มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดโปรแกรมเข้าเยี่ยมชมโรงงาน 
และกระบวนการผลิต จัดท�าคู ่มือกรรมการ เพื่อให้ค�าแนะน�า 
เกี่ยวกับบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายบริษัท ภาพรวมของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนข้อบังคับบริษัท กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงกรอบการท�างาน ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ รวมท้ังเรื่องที่อยู ่ในระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการ เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ 
ในเบื้องต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมอบหมายให้เลขานุการ
บรษิทัจัดให้มกีารพบปะหารอืกบัประธานกรรมการ กรรมการบรษัิท 
หรือฝ่ายจัดการ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ 
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการก�ากับดูแลกิจการ
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ท่ีสนับสนุนงานคณะกรรมการบริษัท 
อาทิ เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง โดยให้
ได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ที่จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การสืบทอดต�าแหน่งงาน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความต่อเนื่องในการบริหาร
กิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงก�าหนดให้ฝ่ายบริหาร 
มีแผนสืบทอดต�าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
ผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
สรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
งานที่ส�าคัญของบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อน�า
เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา รวมทัง้ก�าหนดความรูค้วาม
สามารถและประสบการณ์ของต�าแหน่งงานที่มีความส�าคัญและ
มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนจัดท�าแผนการประเมิน
ความรูค้วามสามารถ จุดอ่อน จดุแขง็ และความพร้อมของพนักงาน
ระดับต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร เพือ่หาผูท้ีม่คีณุสมบติัทีเ่หมาะสม 
เข้าร่วมโปรแกรมพฒันาเฉพาะรายบคุคล ซึง่เป็นการพฒันาความรู้ 

ความสามารถผู้บริหารที่มีศักยภาพให้มีความพร้อมในการบริหาร
กิจการต่อไป ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่รายงานแผนการ
สืบทอดต�าแหน่งงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท�าสรุปและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ�าทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการท้ังคณะ (As a whole) 
และการประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง (Self-Assessment) 
รวมทัง้จดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โดยกระบวนการในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะ
กรรมการบริษัททั้งแบบคณะและรายบุคคลน้ัน คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
ก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ด�าเนินการส่งแบบประเมินให้
กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนด�ารงต�าแหน่ง จากนั้น
เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินกลับมาประมวลผล เพื่อ
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�าหนด 
ค่าตอบแทนพิจารณา เพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะน�าผลการประเมินมาวิเคราะห์และหา 
ข้อสรุป เพื่อก�าหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท�างานของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ส�าหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม
ในแต่ละข้อ ดังนี้

ช่วงคะแนน เกณฑ์ประเมิน

ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ดีเยี่ยม

ตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ดีมาก

ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป พอใช้

น้อยกว่าร้อยละ 50 ควรปรับปรุง


