หลักการและแนวปฏิบตั ขิ องนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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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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>> นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี <<
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จากัด (มหาชน)

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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