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หลักการและแนวปฏิบัตขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น
o สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน
o สิทธิในการรับข้ อมูลและเสนอความคิดเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม
o การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
o ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสีย
o การปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ า
o การปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ า
o การปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ า
o การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น
o การปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้
o ความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้ อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
o การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตั ิตอ่ แรงงานอย่างเป็ นธรรม
o นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมการทางาน
o นโยบายด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
o นโยบายด้ านการไม่ลว่ งละเมิดสินทรัพย์ทางปั ญญา
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สารบั ญ
หน้ า
หลักการและแนวปฏิบัตขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. การเปิ ดเผยข้ อมูล และความโปร่ งใส
o ด้ านข้ อมูล และรายงาน
o บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารสูงสุด
- คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
o การควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
o ระบบการบริ หารความเสีย่ ง
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
o องค์ประกอบคณะกรรมการ
o คุณสมบัติของคณะกรรมการ
o คณะกรรมการชุดย่อย
o การประชุมคณะกรรมการ
o ค่าตอบแทนกรรมการ
o รายงานคณะกรรมการ
o แผนการสืบทอดตาแหน่ง
o การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
o การอบรมและพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริ หาร
o การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

วิสยั ทัศน์

เป็ นผูน้ าในธุรกิจท่อเหล็ก

พันธกิจ

1. มี น วั ต กรรมการผลิ ต การจัด จ าหน่ า ยและการส่ ง มอบท่ อ เหล็ ก ที่ มี
คุณภาพโดดเด่น ทันตามเวลาที่ลกู ค้าต้องการ ในราคาที่แข่งขันได้
2. มุ่ ง การพัฒ นาบุ คลากร เทคโนโลยี และการบริ หารจัด การที่เ ป็ นเลิ ศ
ของบุคลากรในทุกระดับ
3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ
4. พัฒ นาธุ ร กิ จ ให้มี คุ ณ ค่ า ก่ อ เกิ ด ผลตอบแทนอย่า งยั ่งยืน ต่ อ ผู ม้ ี ส่ ว น
เกี่ยวข้อง

F

คุณค่า

A

S

Focus

Achievement Share for

on Customer

Orientation

(มุ่งมัน่ ให้ควำมสำคัญกับ
ลูกค้ำเป็ นที่สุด)

(มุ่งบรรลุเป้ำหมำยของ
องค์กร ของทีม และของ
บุคลำกร)

Knowledge
Management
(มุ่งแบ่งปั นควำมรูใ้ นเชิง
บริหำรจัดกำร จำก
ผูบ้ ริหำรระดับสูง
สู่ผปู้ ฏิบตั ิกำร)

T
Teamwork
(มุ่ ง ท ำงำนร่ ว มกัน อย่ ำ ง
เป็ นอันหนึ่ งอันเดียว
เพื่อผลิตสินค้ำและบริกำร
ที่มีคุณภำพสู่มือผูบ้ ริโภค)
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

นิ ย าม
หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษัท เป็ นการนาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี สาหรับบริ ษัทจดทะเบียน
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีความสอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard
(ASEAN CG Scorecard) และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code) โดยสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท
นิยามการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท คือ ระบบที่จดั ให้ มีโครงสร้ างและกระบวนการของความสัมพันธ์ กนั กับผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรนัน่ คือ คณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสีย ต้ องได้ รับการปฏิบตั ิอย่าง
ยุติธรรม (Fairness) และเสมอภาค
นอกจากนี ้การกากับดูแลกิจการ ยังรวมถึงระบบการบริ หาร และควบคุมการดาเนินงานภายในของบริ ษัท เพื่อให้
บริ ษัทสามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยยึดหลัก 4 ประการเพื่อสร้ างความ
เชื่อมัน่ แก่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายและเป็ นรากฐานของการเติบโตที่ยงั่ ยืนของธุรกิจได้ แก่ความโปร่ งใส (Transparency) ความ
ซื่อสัตย์ (Integrity) ความรั บผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้ าที่ (Accountability) และความสามารถในการแข่งขัน
(Competitiveness) โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of Shareholders)
2. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย (Role of Stakeholders)
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)
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หลักการและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

สิทธิของผูถ้ ือหุน้
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

สิ ท ธิ ข องผู ้ถื อ หุ ้น
หลักการ
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้ าของจึงสามารถมีสว่ นร่ วมในการกาหนดนโยบายและทิศทางในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
ได้ ผ่านคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่งเป็ นกลุ่มบุ คคลที่ผ้ ูถื อหุ้นแต่งตัง้ ให้ ทาหน้ าที่ แทนตนและมีสิทธิ ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับการ
เปลีย่ นแปลงที่สาคัญของบริ ษัทดังนันคณะกรรมการจึ
้
งส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิขนพื
ั ้ ้นฐานของตน

แนวปฏิบัติ
1. ด้ านสิทธิขัน้ พืน้ ฐาน
1.1 คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนดนโยบายในการกากับดูแลกิจการโดยได้ คานึงถึงสิทธิ ของผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ อนั ประกอบด้ วย
1.1.1 สิทธิ ในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิ การโอนสิทธิ การได้ รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมในการซื ้อหุ้นคืนโดยบริ ษัท และ
ได้ รับข้ อมูลสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาโดยผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารที่ บริ ษัทได้ เปิ ดไว้ เพื่อผู้ถือหุ้นสามารถ
ตัดสินใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นทังต่
้ อตนเองและบริ ษัท
1.1.2 สิทธิในการเข้ าร่วมประชุม ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นให้ ข้อเสนอแนะและร่ วมพิจารณาในวาระต่างๆ
ของบริ ษัทในการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.3 สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการบริ
้
ษัทและให้ ความเห็นชอบในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีอิสระ
1.1.4 สิทธิในส่วนแบ่งกาไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม

2. ด้ านสิทธิในการรั บข้ อมูลและเสนอความเห็นในการประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 ด้ ว ยตระหนัก ถึ ง ผู้ถือ หุ้น ที่ มี ทงั ้ ชาวไทยและชาวต่า งชาติ บริ ษั ท จึง จัด ท าเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การประชุม และ
สารสนเทศทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
2.2 บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระที่ต้องการนาเข้ าที่ประชุมหรื อส่งคาถามที่ต้องการให้ ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริ ษัทที่ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้ าก่อนวันสิ ้นสุดรอบปี บัญชี
2.3 ในการประชุมผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริ หารด้ านการเงินของบริ ษัท รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีที่เป็ นอิสระจะเข้ าร่ วมประชุม
ด้ วย โดยในระหว่างการประชุมประธานกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง
ความคิดเห็นและซักถามโดยให้ เวลาอย่างเหมาะสมและให้ กรรมการที่เกี่ยวข้ องชีแ้ จง / ให้ ข้อมูลต่างๆ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
อย่างครบถ้ วนและเผยแพร่ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์บริ ษัทที่ www.pacificpipe.co.th ภายใน
14 วัน นับจากวันที่ได้ ประชุม
2.4 ค่าตอบแทนทุกรู ปแบบของกรรมการได้ รับการอนุมัติ จากผู้ถือหุ้นเป็ นประจาทุกปี โดยการเสนอนันบริ
้ ษัทจะแจ้ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการในการกาหนดค่าตอบแทน พร้ อมทังข้
้ อมูลเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทในปี
ที่ผา่ นมา
2.5 ในการลงคะแนนเลือกตังกรรมการจะเป็
้
นการลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
2.6 บริ ษัทมีการกาหนดวาระการประชุมเป็ นเรื่ องๆ อย่างชัดเจนและจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม โดยไม่แจ้ งผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้ า
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หลักการและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน

5

>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

การปฏิ บั ติ ต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้น อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
หลักการ
คณะกรรมการของบริ ษัทตระหนักดีถึงผู้ถือหุ้นทุกรายไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อรายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึง่ บริ ษัทยึดมัน่ ในการกากับดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับการปฏิบตั ิและปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

แนวปฏิบัติ
การเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. บริ ษัทเผยแพร่ เอกสารการประชุมล่วงหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th ล่วงหน้ า30 วันก่อนจัดประชุม
และส่งเอกสารทังฉบั
้ บภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยบริ ษัทมอบให้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดซึง่ เป็ น
นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทเป็ นผู้จดั ส่งเอกสารทังหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน
2. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทได้ คานึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของ
สถานที่จดั ประชุม ที่เดินทางได้ สะดวก การเข้ าถึงข้ อมูลผ่านทางเว็บไซด์บริ ษัท บริ ษัทได้ แจ้ งรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นนาเอกสาร
หลักฐานที่จาเป็ นมาให้ ครบถ้ วนในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
การประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมทังแนบหนั
้
งสือมอบฉันทะเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาประชุมแทนได้ เลือกที่จะ
มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าประชุมแทนอีกทังผู
้ ้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะได้ ทางเว็บไซต์ที่ www.pacificpipe.co.th
3. จัด ให้ มี ช่ อ งทางส าหรั บ ผู้ถื อ หุ้น ในการเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ได้ โ ดยสามารถเข้ า ไปดู
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวได้ ที่เว็บไซต์ www.pacificpipe.co.th
4.ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ประธานจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสียงและจานวนองค์ประชุม
ทังยั
้ งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่างๆ รวมทังใช้
้ บตั ร
ลงคะแนนและแจ้ งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ
5. บริ ษั ทให้ สิท ธิ ผ้ ูถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมผู้ถือ หุ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้ ว โดยให้ สิท ธิ ออกเสียงลงคะแนน
ในระเบียบวาระที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ ลงมติ

ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการของบริ ษัทกาหนดมาตรการดูแลข้ อมูลภายในเพื่อป้องกันการนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทาง
มิชอบในคูม่ ือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ สรุปได้ ดงั นี ้
1. ด้ านความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
1.1 พึงหลีกเลีย่ งการกระทาใดๆ อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริ ษัท ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เกี่ยวข้ อง
ทางการค้ าของบริ ษัท เช่น คูค่ ้ า ลูกค้ า คูแ่ ข่ง หรื อจากโอกาสหรื อข้ อมูลที่ได้ จากการเป็ นพนักงานบริ ษัทในการหา
ประโยชน์ส่วนตนและในเรื่ องการทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษัท หรื อการทางานอื่นนอกเหนือจากงานของบริ ษัท
ซึง่ ส่งผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่
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1.2 พึงละเว้ นการถือหุ้นในกิจการคูแ่ ข่งของบริ ษัท หากเป็ นเหตุทาให้ พนักงานกระทาการหรื อละเว้ นการกระทาที่ควร
ทาตามหน้ าที่ หรื อมีผลกระทบกระเทือนต่องานในหน้ าที่ ในกรณีที่ได้ ห้ นุ นัน้ มาก่อนการเป็ นพนักงานบริ ษัท
หรื อก่อนที่บริ ษัทจะเข้ าไปทาธุรกิจนัน้ หรื อได้ มาโดยทางมรดก พนักงานต้ องรายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาตามลาดับ
ชันทราบ
้
1.3 ห้ ามพนักงานบริ ษัท ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นผู้อนุมตั ิในการตกลงเข้ าทารายการ หรื อกระทาการใดๆ ในนามบริ ษัท
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้น
1.4 การทาธุรกิจใดๆ กับบริ ษัททังในนามส่
้
วนตัว ครอบครัว หรื อในนามนิติบคุ คลใดๆ ที่พนักงานนันมี
้ สว่ นได้ สว่ น
เสียจะต้ องเปิ ดเผยส่วนได้ สว่ นเสียต่อบริ ษัทก่อนเข้ าทารายการ
1.5 การรับทางานจากบริ ษัทย่อย ย่อมทาได้ โดยได้ รับการอนุมตั ิจากผู้บงั คับบัญชาฝ่ ายบริ หารหรื อกรรมการ แต่
พนักงานของบริ ษัทต้ องไม่รับงานภายนอกที่เป็ นการแข่งขันกับการดาเนินธุรกิจหรื อก่อให้ เกิดผลประโยชน์ที่
ขัด แย้ ง ไม่ว่า จะเป็ นการปฏิบัติ ง านชั่ว คราวหรื อ ถาวรเว้ น แต่จ ะได้ รั บ อนุญ าตเป็ นการเฉพาะเจาะจง จาก
ผู้บงั คับบัญชาหรื อกรรมการ
1.6 การเข้ าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมมีสว่ นได้ เสียกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อพนักงานบริ ษัทผู้มีสว่ นได้
เสียนัน้ ต้ องออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราวเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาสพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์
โดยปราศจากอิทธิพลของบุคคลผู้มีสว่ นได้ เสียคนนัน้
1.7 คณะกรรมการและผู้บริ หารต้ องพิจารณาความขัดแย้ งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ระหว่าง
บริ ษัทกับบริ ษัทย่อย หรื อบริ ษัทใหญ่ อย่างรอบคอบด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตอย่างมีเหตุผลและเป็ นอิสระภายใต้
กรอบจริ ยธรรมที่ดีโดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
1.8 กรรมการและผู้บริ หารต้ องรายงานการทารายการกับผู้ที่เกี่ยวโยง ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารจัดการกิจการของ
บริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย ต่อฝ่ ายตรวจสอบภายในเป็ นรายไตรมาส หรื อเมื่อเกิดรายการ และฝ่ ายตรวจสอบภายใน
จะรายงานการทารายการดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
2. ด้ านการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้ อมูลภายในเป็ นข้ อมูลในการดาเนินการบริ หารกิจการอันเป็ นข้ อมูลลับของบริ ษัทที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสูส่ าธารณะหาก
เปิ ดเผยแล้ วย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์พนักงานบริ ษัทต้ องไม่นาข้ อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ มาจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรื อ นาข้ อมูล
ภายในไปใช้ แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรื อทาให้ ประโยชน์ของบริ ษัทลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับการนาข้ อมูล
ภายในของบริ ษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อเพื่อบุคคลอื่น ในการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท จะถือว่าเป็ นการกระทา
ความผิดตามมาตรา 241 และมาตรา 242 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
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พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
แก้ไขเพิ่ มเติ มโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2559
มาตรา ๒๔๑ ห้ ามมิให้ บคุ คลใดวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ ฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ราคาซื ้อขาย
หลักทรัพย์ หรื อข้ อมูลอื่นใดที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ โดยนาข้ อมูลที่ร้ ู ว่าเป็ นเท็จ หรื อไม่ครบถ้ วนอันอาจก่อให้ เกิด
ความสาคัญผิดในสาระสาคัญ มาใช้ ในการวิเคราะห์หรื อคาดการณ์ หรื อละเลยที่จะพิจารณาความถูกต้ องของข้ อมูล
ดังกล่าว หรื อโดยบิดเบือนข้ อมูลที่ใช้ ในการวิเคราะห์ หรื อคาดการณ์ และได้ เปิ ดเผยหรื อให้ ความเห็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์
หรื อคาดการณ์นนต่
ั ้ อประชาชน โดยประการที่นา่ จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรื อต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
มาตรา ๒๔๒ ห้ ามมิให้ บุคคลใดซึ่งรู้ หรื อครอบครองข้ อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์กระทาการ
ดังต่อไปนี ้
(๑) ซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้ าผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเอง
หรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่
(ก) เป็ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คาสัง่ ศาล หรื อคาสัง่ ของหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมาย
(ข) เป็ นการปฏิบตั ิตามภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่ทาขึ ้นก่อนที่ตนจะรู้ หรื อครอบครอง
ข้ อมูลภายในที่เกี่ยวกับบริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ค) เป็ นการกระทาโดยตนมิได้ เป็ นผู้ร้ ู เห็นหรื อตัดสินใจ แต่ได้ มอบหมายให้ ผ้ ูได้ รับอนุญาต หรื อ
จดทะเบียนตามกฎหมายให้ จัดการเงินทุนหรื อการลงทุน ตัดสินใจในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์
หรื อเข้ าผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับหลักทรัพย์นนั ้ หรื อ
(ง) เป็ นการกระทาในลักษณะที่มิได้ เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่น หรื อในลักษณะตามที่คณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
(๒) เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่บคุ คลอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมและไม่ว่าด้ วยวิธีใด โดยรู้ หรื อควรรู้ ว่าผู้รับ
ข้ อมูลอาจนาข้ อมูลนันไปใช้
้
ประโยชน์ในการซื ้อหรื อขายหลักทรัพย์ หรื อเข้ าผูกพันตามสัญญาซื ้อขายล่วงหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับ
หลักทรัพย์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรื อบุคคลอื่น เว้ นแต่เป็ นการกระทาในลักษณะที่มิได้ เป็ นการเอาเปรี ยบบุคคลอื่นหรื อใน
ลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
2.1 กรรมการผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัททุกระดับต้ องไม่ใช้ ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริ ษัท ที่มี
สาระสาคัญและยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้อื่นจนกระทัง่ ถึงภายหลังจากที่ได้
มีการเปิ ดเผยสารสนเทศให้ ประชาชนทราบแล้ ว 24 ชัว่ โมง
2.2 พนักงานบริ ษัททุกระดับต้ องรักษาและปกปิ ดข้ อมูลลูกค้ า และข้ อมูลทางการค้ าไว้ เป็ นความลับ พนักงานบริ ษัท
ต้ องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้ าทังต่
้ อพนักงานด้ วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ องเว้ นแต่เป็ นข้ อบังคับ
โดยกฎหมายให้ เปิ ดเผยการเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ ทางการฟ้ องร้ องคดี หรื อคณะกรรมการบริ ษัทอนุมัติ
ให้ มีการเปิ ดเผย
2.3 ห้ ามกรรมการผู้บริ หาร พนักงานบริ ษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูล เปิ ดเผยหรื อส่งผ่านข้ อมูลหรื อความลับ
ของบริ ษัทไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็ นต้ น
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

2.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลต้ องเป็ นไปโดยพนักงานบริ ษัทที่มีอานาจหน้ าที่พนักงานทัว่ ไปไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลเมื่อ
ถูกถามให้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่ตนไม่มีหน้ าที่เปิ ดเผยให้ แนะนาผู้ถามสอบถามผู้ที่ทาหน้ าที่เปิ ดเผยข้ อมูลนันเพื
้ ่อให้
การให้ ข้อมูลถูกต้ องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2.5 ไม่ ใ ห้ ค าแนะน าในการซื อ้ ขายหลัก ทรั พ ย์ ข องบริ ษั ท เว้ น แต่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ องกับ หน้ าที่ ก ารงานที่ ไ ด้
รับมอบหมายจากบริ ษัท
2.6 บริ ษัทจะมีการออกประกาศแจ้ งห้ ามซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ ในช่วงเวลาการจัดทางบการเงินทังรายไตรมาส
้
และ
รายปี ผ่านช่องทางการสือ่ สารภายในองค์กร ต่อกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานบริ ษัท จนกว่าจะมีการประกาศ
ให้ ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรถึงวันที่สามารถทาการซื ้อ/ขายได้ ตามปกติ
2.7 กรรมการผู้บริ หาร พนักงานตัง้ แต่ระดับหัวหน้ าแผนกขึน้ ไปและพนักงานชานาญการหน่วยงานบัญชี และ
ตรวจสอบภายใน เมื่อมีการซื ้อ/ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัท ให้ จดั ทารายงานการซื ้อ/ขายนันภายใน
้
3 วันทาการ
ต่อหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2.8 กรรมการผู้บริ หาร พนักงาน ตังแต่
้ ระดับหัวหน้ าแผนกขึ ้นไป และพนักงานชานาญการหน่วยงานบัญชี , วิเคราะห์
ข้ อมูล และตรวจสอบภายใน ต้ องรายงานการถือครองหลักทรั พย์ของตน หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องตาม
หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาส ต่อฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะรายงานการเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรั พย์ ข องบุคคลดังกล่าว ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายไตรมาส
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หลักการและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

การคานึ ง ถึ ง บทบาทของผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย
หลักการ
ผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลจากบริ ษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทจัดให้ มีกระบวนการส่งเสริ มให้
เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรกับผู้มีสว่ นได้ เสียในการสร้ างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงินและความยัง่ ยืนของกิจการ

แนวปฏิบัติ
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย โดยได้ กาหนดไว้ เป็ นส่วนหนึ่งในจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจโดยสรุปได้ ดงั นี ้

การปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานภายใต้ เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการได้ รับ
ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทังสองฝ่
้
าย
2. พนักงานบริ ษัทต้ องทุม่ เท มุง่ มัน่ พัฒนาสินค้ าและบริ การให้ มีคณ
ุ ภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์
มีคณ
ุ ภาพไม่จากัดสิทธิของผู้บริ โภคและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสาหรับผู้บริ โภค
3. ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่ง
ต้ องรี บแจ้ งให้ คคู่ ้ า และ/หรื อเจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ ไข
4. พึงรักษาความลับของลูกค้ าอย่างจริ งจังเว้ นแต่ลกู ค้ ายินยอมให้ เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์ อักษรหรื อเป็ นไปตาม
กฎหมายรวมทังไม่
้ นาข้ อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้ อง

การปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
1. ประพฤติ ภายใต้ กรอบกติก าของการแข่ง ขันที่ ดีไม่บิด เบื อนข้ อ มูลหลอกลวง หรื อใช้ วิ ธีอื่น ใดที่ไม่ถูก ต้ องตาม
ครรลองของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้ อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้ าด้ วยวิธีการที่ไม่สจุ ริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่นการจ่ายสินจ้ าง
ให้ แก่พนักงานของคูแ่ ข่ง เป็ นต้ น
3. ไม่ทาลายชื่ อเสียงของคู่แข่งทางการค้ า ด้ วยการกล่าวหาในทางร้ ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้ อมูลอย่า ง
สมเหตุสมผล

การปฏิบัตติ ่ อคู่ค้า
1. การจัดซื ้อ จัดหาต้ องมีขนตอนที
ั้
่ตรวจสอบได้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใส และก่อประโยชน์สงู สุด
2. บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคบนพื ้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
3. พนักงานบริ ษัทต้ องจัดซื ้อจัดหาสินค้ าและบริ การโดยคานึงถึงความต้ องการความคุ้มค่าราคา และคุณภาพมีการให้
ข้ อมูลแก่ผ้ คู ้ าอย่างเท่าเทียมถูกต้ องไม่มีอคติไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ค้ารวมทัง้ มีการจัดซือ้ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้ องกับ
สถานการณ์
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บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

4. ในการติดต่อคู่ค้าให้ ผ้ ูติดต่อเก็บเอกสารหลักฐานการเจรจาการร่ างสัญญาการทาสัญญาและการปฏิบตั ิตาม
สัญญาไว้ เป็ นหลักฐานเผื่อใช้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
5. พนักงานบริ ษัทจะต้ องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดซื ้อจัดหาต้ องวางตัวเป็ นกลางไม่ใกล้ ชิดกับคูค่ ้ าจนทาให้ ค่คู ้ า
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจนเกินไป
6. ปฏิบตั ิตามข้ อสัญญาอย่างเคร่งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อคูค่ ้ าไม่อาจปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อ
เหตุอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาได้ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันทีและหาแนวทางแก้ ไขต่อไป

การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้ างความเติบโตทางธุรกิ จอย่างยั่งยืนและสร้ างความสามารถในการแข่งขันเพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดย
1. มีการกาหนดนโยบายการจ่ายปั นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทดารงเงินสารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามกฏหมายแล้ ว ทังนี
้ ้การจ่ายปั นผลดังกล่าว
อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ขึ ้นอยูก่ บั ผลการดาเนินงานฐานะการเงินและแผนงานการลงทุนของบริ ษัท
2. จัดตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบในการกาหนดทิศทางเป้าหมายทาง
ธุรกิจแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี รวมถึงเป็ นผู้สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ องโดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทผู้ถือหุ้นรวมถึงผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเป็ นสาคัญ
3. ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย สามารถรายงานหรื อ ร้ องเรี ย นเรื่ อ งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสีย หายต่อ บริ ษั ท
ต่อคณะกรรมการผ่านหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตามรายละเอียดด้ านล่างนี ้
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทแปซิฟิกไพพ์จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
1168/74 ชัน้ 26 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ [662] 679-9000
โทรสาร [662] 679-9074
อีเมล์ ir.dep@pacificpipe.co.th
นัก ลงทุน สัม พัน ธ์ จ ะรวบรวมรายงานหรื อ เรื่ อ งร้ องเรี ย นที่ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ง ให้ ค ณะกรรมการสรรหา ค่า ตอบแทนและ
บรรัทภิบาล เป็ นผู้รับรายงานหรื อเรื่ องร้ องเรี ยน ทาการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท

การปฏิบัตติ ่ อเจ้ าหนี ้
บริ ษัทปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อ ตกลงและให้ ข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้ องรวมทังมี
้ การจ่ายชาระหนี ้ตรง
ตามเวลาทุกครัง้ และปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้ อย่างเคร่ งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ข้ อใดข้ อหนึ่งบริ ษัทจะรี บแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ ไข โดยในการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ พึงละเว้ นการเรี ยกรับ หรื อจ้ างผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สจุ ริ ตในการค้ า
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ความรับผิดชอบต่ อทรัพยากร สิ่งแวดล้ อม ชุมชนและสังคมโดยรวม
1. สนับสนุนในด้ านการดูแลสิ่งแวดล้ อม การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี
ท้ องถิ่นที่องค์กรตังอยู
้ ่
2. ดาเนินกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ างสรรค์สงั คม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ชุมชนที่บริ ษัทฯ ตังอยู
้ ่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ ้น ทังที
้ ่ดาเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน
3. ป้องกันอุบตั ิเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้ อยูใ่ นระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
4. บริ ษัทปลูกฝั งจิตสานึกในเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม และทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนับ สนุ น และส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ วัส ดุ หรื อ อุป กรณ์ ต่ า งๆ รวมทัง้ ทรั พ ยากรต่ า ง อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
1. ไม่สนับสนุนการบังคับใช้ แรงงาน (forced labour) หรื อ แรงงานนักโทษและไม่ใช้ การลงโทษทางกายหรื อการ
คุกคามจากการถูกกระทารุนแรงหรื อรู ปแบบอื่นๆ ของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรื อทางวาจา เป็ นมาตรการด้ านระบียบ
วินยั หรื อการควบคุม
2. ต่อต้ านและไม่ใช้ แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้ างบุคคลอายุต่ากว่า 15 ปี ไม่ว่าในจุดประสงค์ใดทัง้
แบบงานประจาหรื องานนอกเวลา รวมทังการท
้
างานแบบมีคา่ จ้ างและไม่มีคา่ จ้ าง
3. การว่าจ้ างแรงงานต่างด้ าวบริ ษัทกระทาอย่างถูกต้ องตามกฎหมายภายใต้ กฏหมายแรงงาน
4. บริ ษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้ างให้ ดารงตาแหน่งต่างๆ ด้ วยความเป็ นธรรมโดยคานึงถึงคุณสมบัติของแต่ละ
ตาแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้ อกาหนดอื่นๆ ที่จาเป็ นกับงาน และปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอ
ภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่มีข้อกีดกันเรื่ องเพศ อายุ เชื ้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับ
การปฏิบตั ิงาน
5. บริ ษัท ตระหนัก ถึง ความสาคัญ ของพนัก งานด้ วยทราบดี ว่าพนัก งานเป็ นทรั พยากรอัน มี ค่า และเป็ นปั จ จัย สู่
ความสาเร็ จของบริ ษัทจึงให้ ความสาคัญและดูแลให้ พนักงานมีทกั ษะในการทางานและมีความมัน่ คง โดย
5.1 ให้ คา่ ตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ โดยพนักงานทุกตาแหน่งและ
ทุกระดับจะได้ รับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในรู ปดัชนีวัดผล (KPIs) เพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบโบนัส และปรับเงินเดือนประจาปี
5.2 จัด งานปฐมนิ เ ทศและมอบคู่มื อ พนัก งานให้ พ นัก งานใหม่ ทุก ท่า นได้ รั บ ทราบและเข้ า ใจถึ ง สิท ธิ
ที่พนักงานพึงได้ รับตามการว่าจ้ างที่เป็ นธรรมจริ ยธรรมในด้ านต่างๆ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้ วยแรงงานอย่างเคร่งครัด
5.3 มุง่ พัฒนาและจัดให้ มีการอบรมให้ ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทางานให้
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริ มให้ พนักงานมีความก้ าวหน้ าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาการสอบเพื่อเลือ่ น
ตาแหน่งในแต่ละปี
5.4 จัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้ พนักงานออมเงินระยะยาวไว้ สาหรับตนเอง
และครอบครัวเมื่อลาออกจากงานเกษี ยณอายุทพุ พลภาพหรื อเสียชีวิต
6. จัดตัง้ คณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมการทางานให้ มีความปลอดภัยต่อชี วิตและ
ทรัพย์สนิ ของพนักงานอยูเ่ สมอ
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7. บริ ษัทจะรักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ ประวัติสขุ ภาพ ประวัติการทางาน ฯลฯ การเปิ ดเผย
หรื อการถ่ายโอนข้ อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่สาธารณะจะทาได้ ต่อเมื่อได้ รับความเห็นชอบจากพนักงานผู้นนั ้ ทังนี
้ ้การล่วง
ละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้ นแต่ได้ กระทาไปตามระเบียบบริ ษัทหรื อตามกฎหมาย

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมการทางาน
บริ ษัทได้ คานึงถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทางานซึ่งเป็ นความรับผิดชอบพื ้นฐานของบริ ษัท และเป็ นสิ่ง ที่
จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทังบุ
้ คคลอื่นจึงมีการกาหนดนโยบาย ดังนี ้
1.ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้ อมในการทางาน เป็ นหน้ าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่ วมมือกัน
ปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ทังของตนเอง
้
ผู้อื่น และของบริ ษัท
2. บริ ษัทจะเสริ มสร้ างให้ พนักงานทุกระดับมีความรู้ และมีจิตสานึกในการปฏิบัติงานด้ วยความปลอดภัย และ
มีอาชีวอนามัยที่ดี
3. บริ ษัทตระหนักถึงความสาคัญของมาตรการป้องกันอุบตั ิเหตุอนั เกิดขึ ้นจากการทางานที่มีตอ่ พนักงานหรื อบุคคลอื่น
4. บริ ษัทจะสนับสนุนและส่งเสริ ม ให้ มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและวิธีปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการมี
สุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. บริ ษัทจะสนับสนุนและส่งเสริ มกิจกรรมด้ านความปลอดภัยในการทางาน โดยจะจัดฝึ กอบรมให้ ความรู้ ทบทวน
และฝึ กซ้ อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัยให้ กบั พนักงานอย่างต่อเนื่องและมีการ
เตรี ยมพร้ อมอยูเ่ สมอ
6. บริ ษัทฯ จะจัดเตรี ยม จัดหาอุปกรณ์ป้ องกันภัยส่วนบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ ได้ มาตรฐาน ให้ พนักงานได้ ใช้ และสวมใส่
ป้องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
7. บริ ษัทฯ จะสารวจตรวจตราในเรื่ องความปลอดภัย และเข้ มงวดกวดขันให้ พนักงานปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของบริ ษัทฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้ พนักงานสวมใส่และใช้ อปุ กรณ์ป้องกันภัยตามที่บริ ษัทฯ ได้
กาหนดอย่างเคร่งครัด
8. บริ ษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่ วมในการป้องกันอุบตั ิเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทยินดีรับข้ อเสนอแนะ
ข้ อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนาไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุ งแก้ ไขจุดบกพร่ องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สดุ

นโยบายด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. บริ ษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริ มและใช้ อปุ กรณ์เครื่ องมือ โปรแกรมที่มีลขิ สิทธิ์ถกู ต้ องตามกฏหมายเท่านัน้
2. ไม่ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารี ตประเพณี
หรื อละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้ างความเสียหายแก่ชื่อเสียงและทรัพย์สิน การมีไว้ ซึ่งสื่อลามกอนาจาร การ Forward mail ที่
เป็ นการรบกวน
3. พนักงานบริ ษัทต้ องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้ เป็ นความลับ ไม่บอกบุคคลอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่นเข้ าถึง
รหัสผ่านของตน รวมทังไม่
้ ใช้ อินเตอร์ เน็ ตเข้ าไปยัง Website ที่ไม่ค้ นุ เคยและอาจจะเป็ นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ของ
บริ ษัท
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4. กรณีที่พนักงานบริ ษัทขออนุญาตผู้บงั คับบัญชาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานภายนอกใช้ ระบบสารสนเทศของบริ ษัทนัน้ พนักงาน
ของบริ ษัทที่เป็ นผู้ขอต้ องควบคุมการใช้ งานของผู้ปฏิบตั ิงานภายนอก และต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ ้นกับ
บริ ษัทจากการใช้ ระบบสารสนเทศนัน้
5. บริ ษัทมีสิทธิ์เข้ าตรวจสอบ ค้ นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ ระบบสารสนเทศของพนักงานบริ ษัท เพื่อ
ป้องกันความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริ ษัท
6. พนักงานบริ ษัทที่นาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื ออุปกรณ์เสริ มจากภายนอกมาปฏิบตั ิงานในบริ ษัทต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้บงั คับบัญชา

นโยบายด้ านการไม่ ล่วงละเมิดสินทรั พย์ ทางปั ญญา
บริ ษัทมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปั ญญา หรื อลิขสิทธิ โดยการนาผลงาน
หรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิ ของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมา หรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัท จะต้ องตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่
ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
1. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบตั ิตามหน้ าที่ถือเป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริ ษัท
2. เมื่อพ้ นสภาพจากการเป็ นพนักงานจะต้ องส่งมอบทรัพย์สินทางปั ญญาต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ
คืนให้ บริ ษัทไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลที่เก็บไว้ ในรูปแบบใดๆ
3. พนักงานที่ใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของบริ ษัทจะต้ องใช้ ซอฟท์แวร์ ตามข้ ออนุญาตของเจ้ าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่
ได้ รับอนุญาตให้ ใช้ งานจากบริ ษัทเท่านัน้ เพื่อป้องกันปั ญหาการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
4. การนาผลงานหรื อข้ อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้ รับมาหรื อที่จะนามาใช้ ภายในบริ ษัทจะต้ องตรวจสอบ
เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อื่น
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การเปิ ดเผยข้อ มู ล และความโปร่ ง ใส
หลักการ
บริ ษัทเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส มีความเท่าเทียมกันผ่านทังทางเว็
้
บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์และของบริ ษัท

แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ี
ด้ านข้ อมูลและรายงาน
1. บริ ษัทได้ ดแู ลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับกิจการทังข้
้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วน โปร่ ง ใส ทั่วถึ ง และทันเวลาตามข้ อ กาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พ ย์
(ก.ล.ต.) และข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจากจะเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้ อมูล
ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2) แล้ ว ยังได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ซึง่ ช่วยให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ลูกค้ า และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ ง่ายมีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้
2. คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดให้ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็ นตัวแทนบริ ษัทในการ
สื่อสารข้ อมูลข่า วสารต่อผู้ลงทุน นักวิ เคราะห์ หลักทรั พย์ และผู้ที่เกี่ ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูลของบริ ษัทอย่างเท่า เทียมกัน
กับคณะกรรมการบริ ษัท โดยสามารถติดต่อกับหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ ที่
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทแปซิฟิกไพพ์จากัด (มหาชน)
ที่อยู่
1168/68-69 ชัน้ 24 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ถนนพระราม 4 กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ [662] 679-9000
โทรสาร [662] 679-9075
อีเมล์
ir.dep@pacificpipe.co.th
3. บริ ษัทจัดทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น และเปิ ดเผยการทาหน้ าที่ของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

บทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอานาจและหน้ าที่จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในเรื่ องที่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดาเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ ต้องได้ รับมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น การทารายการเกี่ยวโยงกัน และการซื ้อหรื อขายสินทรัพย์ ที่สาคัญตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กาหนด เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทที่สาคัญ
มีดงั นี ้
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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

1. พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในการกาหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจ โดยมอบหมาย
อานาจหน้ าที่ให้ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้กาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลเป็ นราย
ไตรมาส โดยมีฝ่ายบริ หารดาเนินการตามนโยบายให้ สอดคล้ องกับเป้าหมายที่คณะกรรมการกาหนดโดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีการทบทวนเรื่ อง
ดังกล่าวอย่างน้ อยทุกๆ 5 ปี
2. ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความระมัดระวังและมีความรั บผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทัง้ ต้ องปฏิบัติหน้ าที่ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับบริ ษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
3. ส่งเสริ มให้ มีการจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และคู่มือ
กรรมการ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังพิ
้ จารณาและให้ ความเห็นชอบ
4. ทบทวน และประเมินผลการปฏิบตั ิตามโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
และคูม่ ือกรรมการ อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. ทบทวนและให้ ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
6. กาหนดระดับอานาจทางการเงินของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การรวมทังการก
้
าหนดนโยบาย
การจัดซื ้อจัดจ้ างของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. พิจารณาอนุมตั ิและ / หรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณาอนุมตั ิรายการสาคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกาหนด
9. จัดให้ มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
อานาจการดาเนิ นการของคณะกรรมการบริ ษัท
1. แต่งตัง้ ถอดถอน มอบอานาจหน้ าที่ ให้ แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อที่ปรึกษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา จากภายนอกในกรณีที่จาเป็ น
3. อนุมตั ิการได้ รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในส่วนที่เกินอานาจการจัดการของฝ่ ายบริ หาร
4. อนุมตั ิและ / หรื อให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้ องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. อนุมตั ิการเข้ าทาธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสยั ของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอานาจการจัดการของฝ่ ายบริ หาร
6. แต่งตัง้ ถอดถอน เลขานุการบริ ษัท
7. อนุมตั ิรายการสาคัญ เช่น โครงการลงทุน และการดาเนินการใดๆ ที่กฎหมายกาหนด
ประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้นาของคณะกรรมการในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ หาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
3. เป็ นตัวแทนในการนาเสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการต่อฝ่ ายบริ หาร
4. เป็ นตัวกลางระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก เช่นหน่วยงานภาครัฐ /กองทุน องค์กรท้ องถิ่น และสื่อ เมื่อมี
ความจาเป็ น โดยมีประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นผู้แถลงการณ์หลักของบริ ษัท
5. เป็ นตัวกลางระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารในระหว่างการประชุม

18

>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผู้สอบบัญชีและผู้บริ หารที่รับผิดชอบจัดทารายงานทางการเงินทังรายไตรมาสและประจ
้
าปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. พิ จารณาให้ ค วามเห็น ชอบในการแต่งตัง้ โยกย้ าย เลิก จ้ า ง และประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานของผู้จัดการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน งบประมาณ และบุคลากรของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาสอบทานความเป็ นอิสระและการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้ บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผลรวมทัง้ สอบทานกระบวนการ
ภายในบริ ษัทเกี่ยวกับการรับแจ้ งเบาะแส และการรับข้ อ ร้ องเรี ยน ให้ มีความอิสระ และมีการดาเนินการอย่างเหมาะสม โดย
คานึงถึงการรักษาความลับ และมาตรการป้องกันผู้แจ้ งเบาะแส
7. สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ
8. ประเมินผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
8.1 พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และ
ปริ มาณงานตรวจสอบของสานักงานสอบบัญชีนนั ้ รวมทังประสบการณ์
้
ของบุคลากรที่ได้ รับมอบหมาย
ให้ ทาการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
8.2 พิจารณาความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ / ถอดถอน ผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท
9. พิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ฯ ในกรณี ที่เกิ ด รายการเกี่ ยวโยงหรื อ รายการที่อาจมี ความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
10. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้ วย
11. จัดทารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
12. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดช อบที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
13. จัดให้ มีการประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
นามาปรับปรุงการปฏิบตั ิงานให้ เกิดประสิทธิผลต่อผู้ถือหุ้น และองค์กรสูงสุด
14. การรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท อย่า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท รั บ ทราบกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
15. ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรื อการกระทาซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่ า งมี นัย ส าคัญ ต่ อ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรซึง่ ประเภทรายการหรื อการ
กระทาที่ต้องรายงาน มีหวั ข้ อดังต่อไปนี ้
15.1 รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
15.2 การทุจริ ต หรื อมีสงิ่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
15.3 การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
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หากคณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทถึงสิง่ ที่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงาน และได้ มีการหารื อร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารแล้ วว่าต้ องดาเนินการปรับปรุ งแก้ ไข เมื่อ
ครบกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการเพิกเฉยต่อการดาเนินการแก้ ไขดังกล่าวโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดั งกล่าวต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
16. รายงานผลการตรวจสอบในเบื ้องต้ นให้ แก่สานักงานและผู้สอบบัญชีทราบภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
จากผู้สอบบัญชีในเรื่ องพฤติการณ์อนั ควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบคุ คล
ดังกล่าวได้ กระทาความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ด้ านการสรรหา
1. พิจารณาสรรหากรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อมาดารงตาแหน่งกรรมการโดย
เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิและ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
2. เสนอแต่งตังกรรมการชุ
้
ดย่อยต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีความเหมาะสม และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ด้ านค่าตอบแทน
3. กาหนดค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร และ
คณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปี เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิหรื อนาเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตามแต่กรณี
4. พิจารณาการปรับเงินเดือน ให้ สวัสดิการผลตอบแทนอื่นๆ แก่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
5. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท และมีหน้ าที่ให้ คาชี ้แจงตอบคาถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ านบรรษัทภิบาล
6. กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินงานด้ าน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
7. ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริ หารความเสีย่ งนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. พิจารณาให้ ความเห็นในผลการประเมินความเสีย่ งและวิธีการในการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทฯ ในแต่ละเรื่ องให้
สอดคล้ องกับนโยบายการบริ หารความเสีย่ ง โดยสามารถประเมินติดตามและป้องกันความเสีย่ งให้ อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม และ
มีแนวทางปฏิบตั ิ ให้ สามารถรับกับเหตุการณ์ เมื่อเกิดความเสีย่ งนันๆ
้ ขึ ้น
3. จัดให้ มีการทบทวนความเสี่ยงของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอย่างสม่าเสมอ โดยครอบคลุม ทังความเสี
้
่ยงจาก
ภายนอกและภายในองค์กร ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
o ความเสีย่ งด้ านกลยุทธ์
o ความเสีย่ งด้ านปฏิบตั ิการ และความเสี่ยง
o ความเสีย่ งด้ านการเงิน
ด้ านกฎระเบียบ
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4. ติดตาม กากับ ดูแล ตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงกลยุทธ์ และวิธีปฏิบตั ิเมื่อเกิด
ความเสี่ยง อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ากลยุทธ์ การบริ หารความเสี่ยงเหมาะสมต่อเหตุการณ์ และได้ นาไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ให้ คาแนะนา และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ในเรื่ องการบริ หารความเสีย่ งระดับองค์กร
รวมถึงส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ มีการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริ หารความเสีย่ งภายในองค์การให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
6. สือ่ สารแลกเปลีย่ นข้ อมูล และประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยง และการควบคุมภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทฯ
7. แต่งตังคณะท
้
างาน และ/หรื อฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ เพื่อให้ การสนับสนุนกระบวนการ และกิจกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งได้ ตามความเหมาะสม และจาเป็ น
8. ปฏิบตั ิงานเรื่ องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมาย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
1. จัดทาและนาเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน กลยุทธ์ ทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปี
ของบริ ษัทเพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
2. กาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอานาจบริ หารต่างๆ ของบริ ษัทฯเพื่อขออนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
3. มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินการทางการเงินเพื่อจัดซื ้อวัตถุดิบในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้ านบาท และให้ มีอานาจใน
การทารายการจัดซื ้อวัตถุดิบในกรณีที่วงเงินที่ได้ รับไม่เพียงพอซึ่งอาจเกิดผลกระทบในการดาเนินกิจการของบริ ษัทให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารมีอานาจดาเนินการรายการนันๆ
้ แต่ให้ นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อขอสัตยาบัน
4. มีอานาจอนุมตั ิรายการลงทุนและการดาเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริ ษัทดังนี ้
o การซื ้อ-ขายเงินลงทุนภายในวงเงิน 30 ล้ านบาท
o การจัดซื ้อจัดจ้ างซึ่งสินทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจของบริ ษัทรายการละไม่เกิน 50 ล้ านบาทโดยมีวงเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 100 ล้ านบาทในกรณีที่วงเงินเกินจาก 100 ล้ านบาทจะมีการขอสัตยาบันเมื่อจบโครงการถ้ าอยูใ่ น
วงเงินจะจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
5. ควบคุมดูแลการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯให้ เป็ นไปตามนโยบายทางธุรกิจเป้าหมายแผนการดาเนินงานกลยุทธ์ ทาง
ธุรกิจและงบประมาณที่ได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื ้อต่อสภาพธุรกิจ
6. กาหนดโครงสร้ างองค์กรและการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมทังเรื
้ ่ องการคัดเลือกการฝึ กอบรม
การว่าจ้ างและการเลิกจ้ างพนักงานของบริ ษัททังหมด
้
7. กากับดูแลและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทฯและอาจแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ บคุ คลใดบุคคล
หนึง่ หรื อหลายคนกระทาการอย่างหนึง่ อย่างใดตามที่เห็นสมควรได้ สามารถยกเลิกเปลีย่ นแปลงหรื อแก้ ไขอานาจนันๆได้
้
8. ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบจะไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจหรื อมอบอานาจช่วงที่ทาให้ ผ้ รู ับ
มอบอานาจสามารถอนุมตั ิรายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อื่น
ใดกับบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ (ตามที่นิยามไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ) ซึ่ง
การอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้ องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี)
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกาหนด
ยกเว้ นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่มีเงื่อนไขปกติธุรกิจที่มีการกาหนดขอบเขตที่ชดั เจน
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การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
บริ ษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระของบริ ษัทซึ่งทาหน้ าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานให้ เป็ นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทังประเมิ
้
นประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
นันๆ
้ ซึ่งช่วยให้ ฝ่ายบริ หารเกิ ดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมที่ มีอยู่นนั ้ มีการปฏิบัติจริ งอย่างสม่าเสมอและเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมรวมทังช่
้ วยค้ นหาข้ อบกพร่ องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการดาเนินงานที่มีอยู่ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นโดยแผนก
ตรวจสอบภายในสามารถท าหน้ า ที่ตรวจสอบและถ่ วงดุลได้ อย่างเต็ม ที่เนื่ องจากสามารถรายงานตรงต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบดังโครงสร้ าง ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
ค่ าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

สายงานตรวจสอบภายใน
สายงานบริ หาร
สายงานธุรกิจสัมพันธ์

สายงานการเงิน

สายงานผลิต

สายงานประกันคุณภาพ

สายงาน Supply Chain

สายงานวิศวกรรม
สายงานพัฒนาองค์กร

ด้ านองค์ กรและสภาพแวดล้ อม
1. บริ ษัทมีการกาหนดเป้าหมายการดาเนินธุรกิจที่ชดั เจนและวัดผลได้ นาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2. บริ ษัทจัดทาคู่มือจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิอนั ดีมีการแจ้ งให้ พนักงานทุกคนได้ ลง
นามรับทราบ เพื่อให้ ทกุ คนปฏิบตั ิหน้ าที่โดยไม่ขดั กับหลักจริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีของบริ ษัท
3. มีการจัดการโครงสร้ างองค์กรการแบ่งแยกหน้ าที่อย่างชัดเจน และมีการกาหนดอานาจการอนุมตั ิเป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อช่วยให้ การดาเนินงานเป็ นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพและขนาดธุรกิจ
4. มีการกาหนดและจัดทา JOB DESCRIPTION ซึง่ กาหนดถึงลักษณะงานหน้ าที่ระดับความรู้ความสามารถทักษะ
ของตาแหน่งเพื่อให้ สรรหาบุคลากรได้ อย่างเหมาะสม
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5. มีการบริ หารทรัพยากรบุคคลทังในเรื
้ ่ องการสรรหาบุคคลให้ เหมาะสมกับตาแหน่งการพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึ กอบรมการเลื่อนตาแหน่งการเลื่อนขันเงิ
้ นเดื อนพิจารณาการให้ สิ่งจูงใจหรื อผลตอบแทนแก่พนักงานอย่าง
สมเหตุสมผล
ด้ านการควบคุม
1. ใช้ ดชั นีวดั ผลการปฏิบตั ิงาน (KPI) ที่มีการกาหนดไว้ อย่างชัดเจนเป็ นเครื่ องมือในการวางแผนและควบคุมผลการ
ดาเนินงาน
2. สาหรับธุรกรรมแต่ละประเภทบริ ษัทมีการกาหนดผู้มีอานาจอนุมตั ิวงเงินเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การติดตามและการประเมินผล
1. มีการจัดทารายงานเปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานที่เกิดขึ ้นจริ งกับที่ตงไว้
ั ้ เป็ นรายไตรมาส
2. มีแผนกตรวจสอบภายใน และแผนกวิเคราะห์ข้อมูล โดยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและให้ เสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูง

ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนส่งเสริ มให้ มีระบบการบริ หารความเสีย่ งภายในองค์กรซึง่ เป็ นกลไกหนึ่งที่สาคัญต่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ และการเพิ่มพูนมูลค่าให้ กับผู้มีส่วนได้ เสีย โดยคณะกรรมการบริ ษัท กาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานใน
หน่วยงานต่างๆ เป็ นเจ้ าของความเสีย่ งมีบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบที่จะประเมินและจัดการความเสีย่ งที่รับผิดชอบให้ อยูใ่ น
ระดับความเสี่ยงที่บริ ษัทยอมรับได้ พร้ อมทังส่
้ งเสริ มและกระตุ้นให้ การบริ หารความเสี่ยงเป็ นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ ทกุ คน
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยง โดยจัดให้ มีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ในทุกขันตอน
้
โดยปฏิบตั ิตามกรอบโครงสร้ างการบริ หารความเสี่ยงอ้ างอิงตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งประกอบด้ วย กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (COSO)
และกรอบแนวทางการบริ หารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management, ERM) ตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็ จโดยการใช้ ทรั พยากรที่มีจากัดอย่างมีประสิทธิ ภาพและลดความไม่แน่นอนในผลการ
ดาเนินงาน โดยมีกระบวนการบริ หารความเสีย่ งของบริ ษัทประกอบด้ วย 8 องค์ประกอบ ดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมภายในองค์กร (Internal Environment)
เป็ นการพิจารณาขันตอนการวางแผนกลยุ
้
ทธ์ เพื่อทาความเข้ าใจ หลักการ และเหตุผลในการกาหนดกลยุทธ์ ของ
บริ ษัท เพื่อให้ การกาหนดปั จจัยเสี่ยงครอบคลุมทุกกิจกรรมที่สาคัญภายในองค์กร ซึ่งทางบริ ษัทกาหนดกลยุทธ์ โดยเริ่ มจาก
ผู้บริ หารระดับสูงพิจารณากาหนดพันธกิจประจาปี ให้ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ขององค์กร โดยการนากลยุทธ์ไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ ผ่าน
BSC (Balanced Scorecard) ซึ่งเป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารแต่ละหน่วยงานหรื อกิจกรรม ที่จะต้ องกาหนดแผนงานประจาปี และ
งบประมาณ โดยพิจารณาจากกิ จกรรมต่างๆ ใน BSCทัง้ การเชื่อมต่อระหว่างกิ จกรรม รวมทัง้ กาหนด KPI’s เพื่อใช้ วัดผล
ความสาเร็ จของทุกกิจกรรม
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2. การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
การกาหนดวัตถุประสงค์จะต้ องมีความสอดคล้ อง และเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของบริ ษัท
จะต้ องสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท และจะต้ องมีความสอดคล้ องกันตังแต่
้ ระดับบริ ษัท
หน่วยงาน กิจกรรม จนถึงระดับบุคคล เพื่อให้ วตั ถุประสงค์ในภาพรวมบรรลุเป้าประสงค์ ทราบขอบเขตการดาเนินงานในแต่ละ
ระดับ และสามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้นได้ ครบถ้ วน ดังนัน้ วัตถุประสงค์จะต้ องแสดงให้ เห็นถึง ผลลัพธ์ ที่บริ ษัท
ต้ องการจะบรรลุ ไม่ใช่การกล่าวถึง กระบวนการในการปฏิบตั ิ
3. การชี ้บ่งเหตุการณ์ (Event Identification)
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ (Work Shop) กับบุคคลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อระบุเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยพิจารณาแจกแจง
กระบวนการปฏิบตั ิงาน ที่มีผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานและบริ ษัท เพื่อระบุเหตุการณ์ หรื อความไม่แน่นอนที่ทา
ให้ เกิดความผิดพลาด ล้ มเหลว เสียหาย หรื อเสียโอกาส ซึง่ จะส่งผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงาน และบริ ษัท โดยไม่
ต้ องพิจารณาการควบคุมที่มีอยู่ปัจจุบัน และความเป็ นไปได้ ของเหตุการณ์ หรื อความไม่แน่นอน เพื่อให้ มนั่ ใจว่าการระบุ
เหตุการณ์ความเสีย่ งมีความครอบคลุมทุกกิจกรรม
นาเหตุการณ์ ความเสี่ยง มาพิจารณาหาความสัมพันธ์ และวิเคราะห์หาต้ นเหตุของความสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ ของเหตุการณ์ ความเสี่ยง และพิจารณาต้ นเหตุของความสัมพันธ์ เพื่อกาหนดเป็ นปั จจัยเสี่ยง พร้ อมทัง้ ระบุ
ประเภทของความเสี่ยง (Risk Categories) ซึ่งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ จาแนกประเภทของความเสี่ยงออกเป็ น 3
ลักษณะคือ
 Strategic Riskคือ ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องในระดับยุทธศาสตร์
 Operation and Compliance Riskคือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องในระดับปฏิบตั ิการ และ การปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ อง
ตามกฎหมาย
 Financial Riskคือ ความเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับด้ านการเงิน
4.การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
หลังจากหน่วยงานค้ นหาและระบุความเสี่ยงได้ แล้ ว ต่อไปจะเป็ นวัดระดับความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของบริ ษัท ซึ่งจะทาการวัดระดับความเสี่ยงโดยธรรมชาติ ของปั จจัยเสี่ยงที่ไม่มีการดาเนินการใด ๆ
[Inherent Risk] และทาการวัดระดับความเสี่ยงอีกครัง้ ภายหลังพิจารณาการควบคุมที่มีประสิทธิผลของปั จจัยเสี่ยงนัน้ ๆ
[Residual Risk] โดยมีแนวทางปฏิบตั ิตามรายละเอียด ดังนี ้
4.1 การประเมินระดับความเสี่ยง โดยนาเหตุการณ์และปั จจัยเสี่ยงที่มีการค้ นพบหรื อระบุในขันตอนก่
้
อนหน้ านี ้ มา
ทาการวัดหรื อประเมินระดับความรุ นแรง กับความถี่หรื อโอกาสที่จะเป็ นไปได้ เพื่อระบุระดับความสาคัญของ
ความเสีย่ ง
4.2 การจัดระดับความเสี่ยง เป็ นการพิจารณาปั จจัยเสี่ยงที่มีหลายตัว นามาจัดระดับความเสี่ยงเพื่อให้ เกิดความ
ชัดเจนในการพิจารณาเลือกปั จจัยเสีย่ งนาไปกาหนดแผนการจัดการความเสีย่ ง เพื่อลดระดับความเสีย่ ง และอยู่
ในระดับความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ขององค์กร
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5.กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
เป็ นการพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของจุดควบคุมภายในที่มีการกาหนดไว้ เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้ อยู่ใน
ระดับความเสีย่ งที่องค์กรยอมรับได้ โดยจะมีการพิจารณาจุดควบคุมภายใน ภายหลังการประเมิน Inherent Risk และ ภายหลัง
มีการกาหนดแผนจัดการความเสีย่ ง (Risk Response)
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของจุดควบคุมภายใน พิจารณาจากการเลือกใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ของหน่วยงาน ไม่ว่าจะ
เป็ นบุคลากร งบประมาณ เวลา วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อลด ป้องกัน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง หรื อลด
ผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ความเสีย่ ง ซึง่ จะต้ องมีต้นทุนดาเนินการคุ้มค่า หรื อน้ อยกว่า ผลกระทบที่เกิดขึ ้นหากเกิดเหตุการณ์
ตามปั จจัยความเสีย่ งที่มีการระบุไว้
6.การจัดการความเสีย่ ง (Risk Response)
หลังจากประเมินระดับความเสีย่ ง และจัดระดับความเสีย่ งซึง่ ทาให้ ทราบความเสีย่ งที่คงเหลืออยู่ และความเสี่ยงที่อยู่
ในระดับที่สงู กว่าความเสีย่ งที่ยอมรับได้ ซึง่ ผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) จะต้ องพิจารณาแผนการดาเนินการ เพื่อลด
โอกาสที่จะเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น หากเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง โดยคานึงถึงการบริ หารทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุด โดยจะต้ องคานึงถึงลักษณะของความเสีย่ ง ระดับของความเสีย่ ง และต้ นทุนหรื อทรัพยากรที่ต้องใช้ ในทางเลือก
นันๆ
้ เปรี ยบเทียบกับผลที่คาดว่าจะได้ รับ ซึ่งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มีการกาหนดให้ เจ้ าของความเสี่ยง ( Risk
Owner) ของแต่ละหน่วยงานระบุ KRI (Key Risk Indicator) และ KPI (Key Performance Indicator) เพื่อวัดผลสาเร็ จของ
แผนบริ หารความเสีย่ ง (Action Plan) โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสีย่ งอยูด่ ้ วยกัน 4 วิธีดงั นี ้
6.1 การหลีกเลีย่ ง (Avoid) เป็ นการหลีกเลีย่ งความเสีย่ งที่อยูใ่ นระดับสูงมากหรื อหน่วยงานไม่อาจยอมรับความเสีย่ ง
ได้ ซึง่ มีผลกระทบกับองค์กร งาน โครงการ กิจกรรม หรื อกระบวนการอย่างสูง แต่ไม่สามารถจัดการด้ วยวิธีอย่าง
หนึ่งอย่างใดได้ จึงต้ องจัดการความเสี่ยงนันด้
้ วยการหยุดดาเนินการยกเลิกโครงการ ลดเนื ้องานของโครงการ
หรื อลดกิจกรรมที่กาหนดไว้ ตามโครงการ เป็ นต้ น
6.2 การร่วมจัดการ (Share) เป็ นการกระจายหรื อถ่ายโอนความเสีย่ งให้ หน่วยงานอื่น ทังภายในและภายนอกองค์
้
กร
ช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป โดยเฉพาะเป็ นกรณีที่เห็นว่าเป็ นความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงหรื อป้องกันได้ ยากหรื อมี
ระดับความรุ นแรงสูง เช่น ภัยธรรมชาติหรื อวินาศภัยต่างๆ ซึ่งหน่วยงานไม่สามารถแบกรับความเสี่ยงนันได้
้
ก็อาจจะกระจายหรื อถ่ายโอนความเสี่ยงด้ วยการทาประกันภัย หรื อกรณีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากความไม่
ชานาญงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน ก็อาจจัดจ้ างที่ปรึกษา เป็ นต้ น
6.3 การลด (Reduce)เป็ นการลดหรื อควบคุมความเสี่ยงในกรณี ที่หน่วยงานเห็นว่าความเสี่ยงเหล่านัน้ เกิดจาก
ปั จจัยภายในหรื อสาเหตุที่หน่วยงานสามารถลดหรื อควบคุมได้ ด้วยวิธีการควบคุมภายในหรื อปรับปรุ งระบบการ
ทางาน โดยออกแบบวิธีการทางานใหม่เพื่อลดโอกาสที่จะเกิ ดความเสียหายหรื อผลกระทบให้ อยู่ในระดับที่
หน่วยงานยอมรับได้ เช่น การจัดอบรมให้ บุคลากร การจัดหาคู่มื อการปฏิบตั ิงาน เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
ทางานผิดพลาด หรื อหากเป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากปั จจัยภายนอก ก็อาจนากลยุทธ์ หรื อมาตรการต่างๆ มาใช้
เพื่อลดผลกระทบหรื อความรุนแรงของความเสีย่ ง
6.4 การยอมรับ (Accept) เป็ นความเสีย่ งที่หน่วยงานยอมรับได้ หรื อเป็ นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับความเสี่ยงต่าหรื อ
เป็ นความเสี่ยงที่มีต้นทุนในการจัดการความเสี่ยงสูงมากจนไม่ค้ มุ ค่ากับผลที่จะได้ รับ หรื อเป็ นความเสี่ยงที่อยู่
นอกเหนือการควบคุมขององค์กร คือ อาจมีสาเหตุจากปั จจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่บริ ษัทมีความ
จาเป็ นต้ องดาเนินการ เพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย เช่น นโยบายของรัฐบาล กฎหมาย เป็ นต้ น
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7.การติดตามผล (Monitoring)
เป็ นการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความเสี่ยง ตามที่ผ้ รู ับผิดชอบความเสี่ยงมีการกาหนดไว้ โดยวิเคราะห์
และประเมินผลการบริ หารจัดการความเสี่ยงว่ามีประสิทธิ ผลหรื อไม่ หากหน่วยงานได้ ดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยง
แล้ วยังมีความเสีย่ งที่ไม่อาจยอมรับได้ เหลืออยูค่ วรพิจารณาต่อไปว่า เป็ นความเสีย่ งที่อยู่ในระดับใด และมีวิธีการจัดการความ
เสี่ยงนันอย่
้ างไร จากนันจึ
้ งเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงพิจารณาให้ ความเห็น รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุน ทังนี
้ ้ การบริ หารความเสีย่ งจะเกิดผลสาเร็ จได้ ต้องได้ รับการสนับสนุนอย่างจริ งจังจากผู้บริ หาร และนาความเสีย่ งที่ยงั
เหลืออยูม่ ากาหนดวิธีการจัดการความเสีย่ งต่อไป
8.สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information & Communication)
การบริ หารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ จะเกิดขึ ้นได้ และมีการถือปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง จะต้ องได้ รับการสนับสนุนจาก
ผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัท และได้ รับความร่ วมมือจากบุคลากรทุกคนภายในองค์กร ดังนันการให้
้
ทกุ คนภายในองค์กรมีคว าม
เข้ าใจ และรับทราบบทบาทของตนต่อระบบบริ หารความเสีย่ งเชิงบูรณาการของบริ ษัทได้ อย่างครบถ้ วน ทัว่ ถึง จะต้ องมีการวาง
ระบบการสารสนเทศ และการสือ่ สารที่มีประสิทธิผล ทังในส่
้ วนการประชาสัมพันธ์ การฝึ กอบรมให้ ความรู้ รวมทังการติ
้
ดตามให้
มีการดาเนิน การอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ปั จ จุบัน บริ ษั ทมี การสื่อสารผ่านการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ยง โดยเชิ ญ
ผู้รับผิดชอบความเสีย่ ง (Risk Owner) เพื่อติดตามความคืบหน้ าการบริ หารความเสีย่ งของแต่ละหน่วยงาน
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ความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการมีบทบาทหน้ าที่ในการชีแ้ นะทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัท การติดตามดูแลการทางานของฝ่ าย
จัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้ าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการที่มีตอ่ บริ ษัทและผู้ถือหุ้น

แนวปฏิบัตทิ ่ ดี ี
1. องค์ ประกอบคณะกรรมการ
1.1 จานวนกรรมการของ PAP เป็ นไปตามข้ อบังคับข้ อ 11 ที่กาหนดว่า “คณะกรรมการของบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ
อย่างน้ อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมดนั
้
นต้
้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
และกรรมการของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกาหนด” โดยปั จจุบันคณะกรรมการบริ ษั ท
ประกอบด้ วยกรรมการ 10 ท่านโดยแบ่งเป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจานวน 4 ท่าน และกรรมการอิสระจานวน
6 ท่าน
1.2 การสรรหาและแต่งตังกรรมการให้
้
เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท และข้ อกาหนดของกฏหมายที่เกี่ยวข้ องและมีความ
โปร่ งใส โดยการสรรหากรรมการต้ องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
และนาเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
1.3 ประธานกรรมการไม่เป็ นประธานหรื อสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย
1.4 มีการแต่งตังเลขานุ
้
การบริ ษัท (Company Secretary) เป็ นผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้
คณะกรรมการและบริ ษัท ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องต่างๆ

2.คุณสมบัตขิ องกรรมการ
2.1 กรรรมการต้ องเป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี จ ริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และอุ ทิ ศ เวลาความรู้
ความสามารถ รวมทังมี
้ ความพยายามในการปฏิบตั ิหน้ าที่และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ
2.2 มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
2.3 จากัดจานวนการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นไม่เกิน 5 บริ ษัท
2.4 จากัดจานวนการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นของ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบริ หาร ประธานเจ้ า หน้ าที่ฝ่าย
การเงิน (กรรมการผู้จดั การ) และ ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ ไม่เกิน 3 บริ ษัท
2.5 มีความเป็ นอิสระตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.6 วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็ นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ตามข้ อบังคับข้ อที่ 13 ซึ่ง
กาหนดให้ ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ง
ในปี แรกและปี ที่ สองภายหลัง จดทะเบีย นบริ ษัท นัน้ ให้ ใช้ วิธี จับ สลากกันว่าผู้ใ ดจะออก ส่ว นปี หลัง ๆ ต่อ ไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามา
ดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
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3. คณะกรรมการชุดย่ อย
นอกจากคณะกรรมการบริ ษั ท แล้ ว บริ ษั ท ยัง มี ค ณะกรรมการชุด ย่อ ย 3 ชุด ได้ แ ก่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ได้ มีการกาหนดอานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่างๆพร้ อมทังก
้ าหนดวาระการดารงตาแหน่งดังนี ้
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีทงหมด
ั้
3 ท่าน โดยทุกท่านเป็ นกรรมการอิสระ และดารงตาแหน่งคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง
อย่างน้ อย 1 ท่านเป็ นผู้มีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน และกรรมการตรวจสอบต้ องมีคณ
ุ สมบัติเกี่ยวกับความเป็ นอิสระ มีวาระการ
ดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี
3.2 คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีทงหมด
ั้
3 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน และ
กรรมการบริ หาร 1 ท่าน โดยมีวาระการดารงตาแหน่งวาระละ 3 ปี
3.3 คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีทงหมด
ั้
3 ท่าน ประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการบริ หาร 2 ท่าน
โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี

4. การประชุมคณะกรรมการ
ในแต่ละปี คณะกรรมการจะมีการกาหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าเป็ นรายปี และในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทแต่ละครัง้ บริ ษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุมโดยกรรมการทุกท่านสามารถเสนอวาระเข้ าที่ประชุมได้ และหากมีเหตุจาเป็ นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
กรรมการจะแจ้ งบริ ษัทล่วงหน้ าก่อนการประชุมประมาณ 1 – 2 วันซึง่ การประชุมคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาให้ มีการอภิปราย
และแสดงความเห็ น อย่ า งเพี ย งพอรวมทัง้ ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารระดับ สูง ชี แ้ จงข้ อ มูล ในฐานะผู้เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หาโดยตรงผ่ า น
กรรมการบริ หาร และการลงมติในที่ประชุม กาหนดให้ จานวนองค์ประชุมขันต
้ ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะมติ ต้ องมีกรรมการ
อยูใ่ นที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
พร้ อมทังมี
้ การจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
นอกจากนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มีการกาหนดนโยบายให้ กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารประชุมร่ วมกันอย่างน้ อย
ปี ละ 1 ครัง้

5. ค่ าตอบแทนกรรมการ
5.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ บริ ษัทมีการกาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษั ทภิบาล เป็ นผู้พิ จารณาและเสนอต่อ คณะกรรมการบริ ษัท และเสนอผู้ถื อหุ้นพิ จารณาอนุมัติซึ่งการ
พิ จ ารณาค่ า ตอบแทนบริ ษั ท ได้ ค านึ ง ถึ ง ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท และประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ จาก
คณะกรรมการโดยค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้ กับอุตสาหกรรมเดียวกันและสูงเพียงพอที่จะ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการซึ่งบริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยแบ่งเป็ นค่าเบี ้ยประชุมและค่า
บาเหน็จกรรมการ
5.2 สาหรับค่าตอบแทนผู้บริ หาร บริ ษัทมีการวัดผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารทุกปี ในรู ปของดัชนีวดั ผล (KPIs) โดย
ผลารปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารสูงสุดจะมีการประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1) การวัดความสาเร็ จตาม
เป้าหมาย และ 2) การประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ โดยคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นรายบุคคล ทังนี
้ ้ คณะกรรมการสรรหา
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ค่า ตอบแทนและบรรษั ท ภิ บ าล จะเป็ นผู้พิ จ ารณาก าหนดค่า ตอบแทนให้ ส ะท้ อ นถึ ง ผลการปฏิ บัติ ง าน และ
ค่าตอบแทนตามมาตรฐานของบริ ษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเสนอจานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ สาหรับในกรณีของประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน (กรรมการผู้จดั การ)
ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ และกรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะเป็ นผู้ประเมินและพิจารณา
ค่าตอบแทนเพื่อเสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท

6. รายงานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยโดยงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปโดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่มีความเหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจ
อย่างระมัดระวังรวมทังประมาณการที
้
่ดีที่สดุ ในการจัดทาซึ่งมีการเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบในสารสนเทศทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงานประจาปี และคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการที่มีความเป็ นอิสระจะเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบ
การควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ จะปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงาน
ประจาปี

7. แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
คณะกรรมการกาหนดให้ มีแผนการสืบทอดตาแหน่งของกรรมการบริ หารและผู้บริ หารระดับสูงโดยในแต่ละปี บริ ษัทได้
มีก ารประชุม แผนงานซึ่ง มี ก ารแลกเปลี่ย นความรู้ และถ่ า ยทอดงานอย่า งมี ร ะบบนัก ลงทุน จึ ง มั่น ใจได้ ว่า บริ ษั ท จะมี ก าร
ดาเนินงานและการสืบทอดตาแหน่งผู้บริ หารแต่ละฝ่ ายได้ อย่างต่อเนื่อง

8. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
เลขานุการบริ ษัทจะจัดเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ เช่น คู่มือ
กรรมการ นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชั่น นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ รวมทังการเยี
้
่ยมชมโรงงาน

9. การอบรมและพัฒนาความรู้ กรรมการและผู้บริหาร
กรรมการที่ได้ รับการแต่งตังใหม่
้ จะได้ รับทราบหลักเกณฑ์ที่สาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ รวมทังนโยบายและข้
้
อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับบริ ษัทโดยบริ ษัทส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารระดับสูงเข้ าร่ วม
สัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฎิบตั ิหน้ าที่ที่จดั โดยหน่วยงานกากับดูแลองค์กรของรัฐหรื อองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตร
กรรมการบริ ษัทของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดให้ กรรมการของบริ ษัทจดทะเบียน
ต้ องผ่านการอบรมอย่างน้ อยหนึ่งหลักสูตรซึ่ง ได้ แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation
Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทังนี
้ ้เพื่อนาความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป
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10. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สดุ อีกทังเพื
้ ่อเป็ น
กรอบในการทบทวนและปรับปรุงพัฒนาการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการให้ ดียิ่งขึ ้นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจึง
กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการทังคณะ
้
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเป็ น
รายบุคคล และมีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลจะเป็ นผู้เสนอหลักเกณฑ์การประเมิน และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท การประเมินทังหมดจะสรุ
้
ปผลและบรรจุเป็ นวาระการประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1 ของทุกปี เพื่อนาผล
การประเมินมาวิเคราะห์และแสดงความเห็นในแต่ละประเด็นร่วมกัน
คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะมีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่เช่นกัน แต่เป็ นการประเมินโดยคณะกรรมการบริ ษัท
ต่อ การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจะน าผลการประเมิ น ที่ ได้ รั บ มาน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงกรณีที่มีคาแนะนาในประเด็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริ ษัท
การประเมินผลการปฏิบัตหิ น้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นเสมือนเครื่ องมือในการช่วยพัฒนาการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ก้ ารประเมิ น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องประธานเจ้ าหน้ า ที่ บ ริ ห ารโดยคณะกรรมการบริ ษั ท นัน้ เพื่ อ น าไปพิ จ าณ า
ค่าตอบแทนประจาปี ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยการประเมินแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นการวัดความสาเร็ จ
ตามเป้าหมาย ส่วนที่ 2 เป็ นการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้ประเมินการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารเป็ นรายบุคคล และนาผลการประเมินของกรรมการแต่ละท่านคานวณเป็ นค่าเฉลี่ย
และสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทในเดือนมกราคมของทุกปี และประธานกรรมการจะเป็ นผู้แจ้ งผลคะแนนประเมิน
ต่อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
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