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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 	 	 	 บริษัท	ซีพีแอล	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)	เป็นบริษัทที่ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดำ�เนินธุรกิจ 

	 	 	 						ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	โดยมุ่งสร้�งคว�มเชื่อมั่นในทุกด้�นให้กับ	นักลงทุน	ผู้มีส่วน 
	 	 	 ได้เสีย	 ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ด้วยก�รบริห�รจัดก�รธุรกิจซึ่งเป็นก�รผลิตและจำ�หน่�ยหนัง
ฟอกสำ�เร็จรูปตลอดจนอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล	ด้วยก�รคำ�นึงถึงผลประกอบก�รที่ดีในระยะย�วและคว�มยั่งยืนท�งธุรกิจ	จ�ก
เหตุผลดังกล่�วข้�งต้น	 คณะกรรมก�รบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำ�หลักก�รกำ�กับกิจก�รท่ีดี	 สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี	 2560	 
(Corporate	Code	Policy	หรอื		GC	Code)			ซึง่ออกโดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย	์ม�กำ�หนด 
เป็นนโยบ�ยในก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	โดยได้ผ่�นก�รอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัท	เพื่อสำ�หรับประก�ศใช้	ในปี	2562	ดังนี้	

	 หลักก�รปฏิบัติที่	1		 ตระหนักถึงบทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�องค์กร 
	 	 	 	 ที่สร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งยั่งยืน

	 หลักก�รปฏิบัติที่	2	 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยท�งธุรกิจของกิจก�รที่เป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน
	 หลักก�รปฏิบัติที่	3	 เสริมสร้�งคณะกรรมก�รที่มีประสิทธิผล
	 หลักก�รปฏิบัติที่	4	 สรรห�และพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงและก�รบริห�รบุคล�กร
	 หลักก�รปฏิบัติที่	5	 ส่งเสริมนวัตกรรมและก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบ
	 หลักก�รปฏิบัติที่	6	 ดูแลให้มีระบบบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม
	 หลักก�รปฏิบัติที่	7	 รักษ�คว�มน่�เชื่อถือท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยข้อมูล
	 หลักก�รปฏิบัติที่	8	 สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมและก�รสื่อส�รกับผู้ถือหุ้น

หลักการปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่า 
 ให้กิจการอย่างยั่งยืน

หลักก�รปฏิบัติ	1.1	 บทบ�ทหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รที่มีต้องก�รสร้�งคุณค่�ให้กิจก�ร 
อย�่งยัง่ยนืคณะกรรมก�รบริษทั	เปน็ผูมี้บทบ�ทสำ�คญัในก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รใหม้กี�รบรหิ�รจดัก�รทีด่เีพือ่ใหบ้รษิทัมีคว�มมัน่คง 
ในระยะย�ว	คณะกรรมก�รควรเข้�ใจบทบ�ทและตระหนกัถงึคว�มรบัผิดชอบในฐ�นะผู้นำ�ทีต่อ้งกำ�กบัดแูลให	้องค์กรมกี�รบรหิ�ร
จัดก�รที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง	 	

(1)		กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้�หม�ย	ด้วยก�รดำ�เนินธุรกิจ
(2)	 กำ�หนดกลยุทธ์	 นโยบ�ยก�รดำ�เนินง�น	 เพื่อเป็นกรอบให้องค์กรดำ�เนินไปสู่วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยที่ว�งไว้

ตลอดจนให้คว�มสำ�คัญในก�รจัดสรรทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่�และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
(3)		มุ่งปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง	โดยก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มในผลิตภัณฑ์	และดำ�เนินก�รอย่�งมีประสิทธิภ�พ
(4)		ยึดมั่นในบรรษัทภิบ�ล	และมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม
(5)		มีก�รติดต�มประเมินผล	 ทบทวนกลยุทธ์	 นโยบ�ยก�รดำ�เนินง�นอย่�งสม่ำ�เสมอและดูแลก�รร�ยง�นผล 

ก�รดำ�เนินง�นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
หลักก�รปฏิบัติ	1.2			 หน้�ท่ีของคณะกรรมก�รบริษัทในกำ�กับดูแลและสร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งมั่นคงและ

ยั่งยืนในระยะย�ว	
(1)	 คณะกรรมก�รบริษัท	 จะให้คว�มสำ�คัญต่อผลประกอบก�รของบริษัท	 โดยก�รยึดถือปฏิบัติยึดมั่นในกรอบ 

ก�รแขง่ขันทีเ่ปน็ไปต�มกตกิ�ท�งก�รค�้และจรยิธรรมท�งธรุกิจทีส่อดคลอ้งกบัของกฎหม�ยและหลกัของคว�ม
โปร่งใสและเป็นธรรม

(2)	 คณะกรรมก�รบริษัท	 ให้คว�มสำ�คัญในก�รกำ�กับดูแลให้กรรมก�รดำ�รงตนเป็นแบบอย่�งท่ีดี	 ในฐ�นะผู้นำ�และ
เป็นผู้มีบทบ�ทในก�รสร้�งและขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร	 โดยยึดหลักก�รประกอบธุรกิจอย่�งมีจริยธรรม	
ให้คว�มเค�รพต่อสิทธิ	 คว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 รวมถึงยึดถือหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 
ที่ดี	เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยในก�รสร้�งคุณค่�ให้แก่กิจก�รอย่�งยั่งยืน

(3)	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม	 คณะกรรมก�รบริษัทจึงจัดให้มีนโยบ�ย

จริยธรรมท�งธุรกิจ	เพื่อใช้เป็นหลักในก�รปฏิบัติสำ�หรับกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และพนักง�น

การกำากับดูแลกิจการ
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(4)	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินธุรกิจส�ม�รถปรับตัวได้ต�มปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 คณะกรรมก�รบริษัทจึงได้มี

ก�รกำ�กับดูแลสื่อส�รในให้กรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และพนักง�นทุกคนเข้�ใจ	 และก�รเตรียมคว�มพร้อม	 ของก�ร

เปลี่ยนแปลงทีอ�จจะเกิดขึ้น	และมีก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติและทบทวนนโยบ�ยอย่�งสมำ่�เสมอ

หลักก�รปฏิบัติ	1.3		 หน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลของคณะกรรมก�รบริษัท 

	 	 คณะกรรมก�รบริษัท	มีหน้�ที่ดูแลให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	ตลอดจนพนักง�นทุกระดับ	ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�ม

รับผิดชอบต�มบ�ทบ�ทหน้�ท่ีท่ีได้รับมอบหม�ย	 มีคว�มระมัดระวังและมีคว�มซ่ือสัตย์สุจริตจ�กก�รปฏิบัติหน้�ท่ีที่มีต่อองค์กร	

โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับ	กฎหม�ย	และกฎเกณฑ์ต่�งๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น		

หลักก�รปฏิบัติ	1.4		 ขอบเขตคว�มรับผิดชอบและก�รมอบหม�ยง�น

	 	 คณะกรรมก�รบริษัท	 เข้�ใจขอบเขตหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของตนเอง	 และเป็นผู้กำ�หนดขอบเขต 

ก�รมอบหม�ยหน้�ที่	 และคว�มรับผิดชอบให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	 และฝ่�ยจัดก�ร	 ตลอดจนติดต�มดูแลให้ปฏิบัติหน้�ท่ี

ต�มที่ได้รับมอบหม�ย	

หลักการปฏิบัติที่ 2 ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักก�รปฏิบัติ	2.1	 จัดก�รดูแลให้เป็นไปต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักของกิจก�รเป็นไปเพื่อคว�มยั่งยืน

	 คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดให้บริษัทมีเป้�หม�ยขององค์กรในก�รดำ�เนินง�นในกิจก�รมีคว�มมั่งคงเป็นที่น่�เชื่อถือ

และได้รบัก�รยอมรบัจ�กลกูค้�ทัว่โลก	(Global	Brand)	พฒัน�สนิค้�ใหม่พร้อมทัง้คณุสมบตัทิีด่เียีย่ม	เพือ่มุง่มัน่เป็นหนึง่ในธรุกจิ

หนงัฟอกสำ�เร็จโดยมวีสิยัทศัน์	คอื	“ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม  เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยนื วิถชีวีติด้านแฟชัน่และความปลอดภยั 

คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ”		หรือ	“Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance  

Lifestyles in Leather & Safety Products”

 ซึง่บรษิทัมนีโยบ�ยด้�นต่�ง	ๆ 	เพือ่ปรบัปรงุและพฒัน�กระบวนก�รทำ�ง�นให้รวดเรว็และถกูต้องโดยก�รใช้เทคโนโลยี

ส�รสนเทศที่ทันสมัยม�สร้�งสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงต�มกลุ่มลูกค้�	 ตลอดจนมีก�รควบคุมและตรวจสอบคุณภ�พ	 อีกท้ังมุ่งมั่น

ปรับปรุงคุณภ�พอย่�งต่อเน่ือง	 โดยก�รสร้�งมูลค่�เพิ่มในผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�	 และสร้�งผลิตภัณฑ	์

และสร้�งผลตอบแทนท่ีน่�พอใจแก่ผู้ถือหุ้น	 โดยคำ�นึงถึงหลักธรรมภิบ�ลและคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 อันนำ�ม�สู่คว�มยั่งยืน 

ของกิจก�ร

หลักก�รปฏิบัติ	2.2		 กำ�กับดูแลให้มั่นใจว่�	วัตถุประสงค์และเป้�หม�ย	ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจก�รให้สอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์เป้�หม�ยหลักของกิจก�ร		โดยมีก�รนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีม�ใช้อย่�งเหม�ะสมและปลอดภัย

	 คณะกรรมก�รบริษัทกำ�กับดูแลให้มีก�รกำ�หนดเป้�หม�ยที่ดำ�เนินด้วยคว�มน่�เชื่อถือและไว้ว�งใจของลูกค้� 

ม�โดยตลอดและรักษ�ม�ตรฐ�นของคุณภ�พผลิตภัณฑ์และมุ่งตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นสำ�คัญ	 สร้�งผลตอบแทน 

ให้กับผู้ถือหุ้น	 ด้วยก�รพัฒน�ด้�นกระบวนก�รผลิต	 ลดขั้นตอนและค่�ใช้จ่�ยในก�รทำ�ง�น	 โดยวิธีพัฒน�ระบบเทคโนโลยี

ส�รสนเทศ	ให้ส�ม�รถใช้สนับสนุนง�นฝ่�ยผลิต	

หลักการปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักก�รปฏิบัติ	3.1		 คว�มรับผิดชอบในก�รกำ�หนดและทบทวนโครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทให้มี 

คว�มเหม�ะสมเพื่อนำ�องค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้	

(1)		ด�้นคณุสมบตั	ิคณะกรรมก�รบรษิทัเปน็บคุคลทีม่คีณุสมบติัทีห่ล�กหล�ย	และเหม�ะสมทัง้ในด�้นคว�มรู	้ทกัษะ	

ประสบก�รณ	์และคว�มส�ม�รถ	และคุณสมบตัเิฉพ�ะทีเ่กีย่วกับก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทั	คือ	ทกัษะคว�มรูแ้ละ

คว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รฟอกหนัง	และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	มีคว�มเข้�ใจในธุรกิจขององค์กร	มีวิสัยทัศน์ที่กว้�งไกล	

ส�ม�รถให้คว�มเห็นที่เป็นอิสระ	และแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งมีประสิทธิภ�พ	

(2)	ด้�นโครงสร้�ง	คณะกรรมก�รของบริษัท	ต้องเป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดไว้คือ	บริษัทต้องมีกรรมก�ร

อย่�งน้อย	5	คน	และคว�มไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นพำ�นักอยู่ในประเทศไทย		

เพื่อคว�มเหม�ะสมในก�รพิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยต่�ง	ๆ	และส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ		

(3)		ด้�นก�รถ่วงดุลอำ�น�จ	คณะกรรมก�รบริษัท	กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รและไม่เป็นผู้บริห�ร	ในสัดส่วน	1	ใน	3	ซึ่ง

ถือว่�เป็นก�รสะท้อนอำ�น�จคว�มถ่วงดุลที่เหม�ะสม



62

CP
L 

Gr
ou

p 
Pu

bl
ic 

Co
.,L
td

.

(3.1)	 กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร	ส�ม�รถให้คว�มชอบเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของฝ่�ยบริห�รได้อย่�งอิสระ

(3.2)		กรรมก�รอิสระของบริษัทมีจำ�นวน	 3	 คน	 ซึ่งเป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัท	 คือ	 มีกรรมก�รอิสระ 

อย่�งน้อย	1	ใน	3	ของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดและมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�	3	คน	และมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตรงต�มหลกัเกณฑ์ของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�กำ�กบัหลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรพัย์	และ	ตล�ดหลกัทรพัย์ 

แห่งประเทศไทย	 ซึ่งกรรมก�รอิสระส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกับคณะกรรมก�รบริษัททั้งหมดได้อย่�ง 

มีประสิทธิภ�พ	และส�ม�รถแสดงคว�มเห็นได้อย่�งอิสระ

(4)		ด�้นก�รเปดิเผยขอ้มลู	คณะกรรมก�รบรษิทัไดเ้ปดิเผยโครงสร�้งของคณะกรรมก�รบรษิทั	พรอ้มทัง้ร�ยละเอียด

ข้อมูลกรรมก�ร	อ�ยุ	เพศ	ประวัติก�รศึกษ�	ประสบก�รณ์	สัดส่วนก�รถือหุ้น	จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร	

และก�รดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี

หลักก�รปฏิบัติ	3.2		 ก�รพิจ�รณ�เลือกประธ�นกรรมก�ร	 ก�รแบ่งแยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่เป็นอิสระ 

กับประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รตัดสินใจ	

	 ประธ�นกรรมก�รบรษิทั	ไมเ่ปน็บคุคลเดยีวกนักบัประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร	เพือ่เปน็ก�รแบง่แยกหน�้ทีใ่นก�รกำ�หนด 

นโยบ�ยและก�รบริห�รง�นประจำ�	 และเพื่อให้คว�มเห็นได้อย่�งเป็นอิสระ	 ประธ�นกรรมก�รเป็นบุคคลที่มีคว�มรู้	 ทักษะ	 

คว�มส�ม�รถ	และประสบก�รณ	์ในก�รทีจ่ะนำ�พ�องค์กรไปสูว่ตัถปุระสงคแ์ละเป�้หม�ยได้อย�่งมปีระสทิธภิ�พ	ซึง่คณะกรรมก�ร

บริษัทได้กำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รไว้ดังนี้	

	 (1)		บทบ�ทหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�ของคณะกรรมก�รบริษัท

(1.1)		กำ�กบั	ตดิต�ม	และดกู�รก�รปฏิบตัหิน้�ทีข่องคณะกรรมก�รบรษิทัให้เป็นไปอย่�งมปีระสิทธภิ�พและบรรลุ

ต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยหลักขององค์กร

(1.2)		ดูแลและส่งเสริมให้กรรมก�รทุกคนมีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรมและ 

มีก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

(1.3)		ห�รอืร่วมกบัประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�รในก�รกำ�หนดว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รบรษิทั	และมมี�ตรก�ร

ในก�รกำ�กับดูแลให้เรื่องสำ�คัญได้ถูกบรรจุเป็นว�ระก�รประชุม

(1.4)		มีก�รจัดสรรและควบคุมเวล�ให้เพียงพอและเหม�ะสม	 สำ�หรับให้ฝ่�ยจัดก�รเสนอเรื่องและเหม�ะสม

สำ�หรับกรรมก�รท่ีจะอภิปร�ยในประเด็นที่สำ�คัญอย่�งทั่วถึงและส่งเสริมให้กรรมก�รได้ใช้ดุลพินิจท่ี

รอบคอบและให้คว�มเห็นได้อย่�งอิสระ

(1.5)		ให้คว�มสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�รและกรรมก�รที่ไม่เป็น

	 ผู้บริห�ร	และระหว่�งคณะกรรมก�รและฝ่�ยบริห�ร

(2)	 บทบ�ทหน้�ที่ของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

(2.1)	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รร�ยง�นตรงกับคณะกรรมก�รบริษัท

(2.2)	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเป็นสม�ชิกของคณะกรรมก�รบริห�ร

(2.3)	 มีอำ�น�จในก�รบริห�รง�น	 ควบคุม	 อนุมัติ	 และรับผิดชอบก�รดำ�เนินง�นต�มที่ได้กำ�หนดไว้ในแผน 

และกลยุทธ์ท�งธุรกิจ	 ก�รบริห�รงบประม�ณ	 ก�รปฏิบัติง�น	 ก�รลงทุนและก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ	 

เพื่อปลดเปลื้องภ�ระของบริษัท

(2.4)		มีอำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท

(2.5)		มีอำ�น�จในก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รในระดับปฏิบัติก�รชุดต่�ง	ๆ	ต�มคว�มเหม�ะสมของง�น

(2.6)	 มีอำ�น�จในก�รอนุมัติและจัดก�รค่�ใช้จ่�ยในจำ�นวนเงินที่กำ�หนดไว้ในอำ�น�จอนุมัติ	 ไม่เกินอำ�น�จหน้�ที่

ที่ได้รับมอบหม�ย	

(3)		คณะกรรมก�รได้พิจ�รณ�แต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดย่อย	 เพื่อให้เรื่องสำ�คัญได้รับก�รพิจ�รณ�อย่�งรอบคอบ	 

และกลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวท�งพิจ�รณ�ก่อนเสนอให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�เห็นชอบต่อไป

หลักก�รปฏิบัติ	3.3			 กำ�กับดูแลให้ก�รสรรห�และคัดเลือกกรรมก�รท่ีมีคว�มโปร่งใสและชัดเจน	 เพื่อให้ได้ 

คณะกรรมก�รที่มีคุณสมบัติที่เหม�ะสมต�มที่กำ�หนดไว้
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(1)	 คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ที่พิจ�รณ�แต่งตั้งหรืออนุมัติบุคคลที่มีคว�มเหม�ะสมเพื่อเป็นกรรมก�รบริษัท	 จึงได้ 
จัดตั้งคณะกรรมก�รสรรห�และคัดเลือกกรรมก�ร	 โดยมีกระบวนก�รที่โปร่งใส	 และชัดเจน	 เพื่อให้ได้บุคคลที่มี 
คุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำ�หนด	 และนำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ� 
แต่งตั้งหรืออนุมัติ

(2)	 คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน	 ได้มีก�รจัดประชุมเพื่อพิจ�รณ�หลักเกณฑ์	 และวิธีก�รสรรห�
บุคคลเพื่อให้ได้กรรมก�รที่มีคุณสมบัติที่จะทำ�ให้คณะกรรมก�รบริษัทมีองค์ประกอบที่เหม�ะสมและพิจ�รณ�
ประวัติบุคคลที่ทำ�ก�รสรรห�	 และเสนอคว�มเห็นต่อกรรมก�รบริษัท	 ก่อนที่นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ 
แต่งต้ังเป็นกรรมก�รต่อไป	 และได้เปิดเผยประวัติกรรมก�รที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทร�บ 
อย่�งเพียงพอเพื่อประกอบก�รตัดสินใจ

(3)	 คณะกรรมก�รสรรห�ได้มีก�รทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีก�รสรรห�กรรมก�ร	 เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมก�ร
บริษัทก่อนที่จะมีก�รสรรห�กรรมก�รที่ครบว�ระ	 และได้คำ�นึงถึงผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รร�ยเดิม 
ที่ได้เสนอให้ต่อว�ระ

หลักก�รปฏิบัติ	3.4		 ก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนของคณะกรรมก�รบริษัท
(1)		คณะกรรมก�รบริษัทมีหน้�ที่ในก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รบริษัทให้มีโครงสร้�งและอัตร� 

ค�่ตอบแทนทีม่คีว�มเหม�สมกบัสภ�วะอตุส�หกรรมเดยีวกันและเหม�ะสมกับคว�มรบัผิดชอบเพือ่เปน็แรงจงูใจ
ให้คณะกรรมก�รบริษัทนำ�พ�องค์กรให้ดำ�เนินธุรกิจได้ต�มเป้�หม�ยทั้งระยะสั้นและระยะย�ว

(2)	 คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน	 ทำ�หน้�ที่เป็นผู้พิจ�รณ� 
ค่�ตอบแทนในเบื้องต้นและนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และขออนุมัติต่อที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้	โดยค�่ตอบแทนจะอยูใ่นระดับทีเ่หม�ะสม	ซึง่ส�ม�รถเทยีบเคียงไดก้บัอตุส�หกรรมเดยีวกนั	และจะคำ�นงึ
ถึงคว�มเหม�ะสมและสอดคล้องกับภ�ระหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษ�กรรมก�รที่มีคุณสมบัติ 
ที่ต้องก�รไว้ได้	แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำ�นึงถึงผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทด้วย

(3)	 ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตร�ค่�ตอบแทนกรรมก�ร	 ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	 โดยคณะกรรมก�ร
บริษทัจะเปน็ผูพิ้จ�รณ�ค�่ตอบแทนแตล่ะรปูแบบให้มคีว�มเหม�ะสมทัง้ค�่ตอบแทนในอตัร�คงทีแ่ละค่�ตอบแทน
ต�มผลดำ�เนินง�นของบริษัท

(4)	 คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รเปิดเผยหลักเกณฑ์ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนกรรมก�รท่ีสะท้อนถึงภ�ระหน้�ที่ 
และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รแต่ละคน	รวมทั้งรูปแบบและจำ�นวนค่�ตอบแทนด้วย	

หลักก�รปฏิบัติ	3.5		 ก�รควบคุมและดูแลคว�มรับผิดชอบในก�รปฏิบัติหน้�ที่และก�รจัดสรรเวล�ของกรรมก�ร
ที่เหม�ะสม	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

(1)		คณะกรรมก�รบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมก�รเข้�ใจในบทบ�ทหน้�ที่ของตนเอง
(2)		คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีก�รร�ยง�นก�รดำ�รงตำ�แหน่งอื่นของกรรมก�รและเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี
(3)	 คณะกรรมก�รบริษัทได้จัดให้มีม�ตรก�รควบคุมดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยในเป็นล�ยลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริห�ร

และพนักง�นนำ�ข้อมูลภ�ยในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง	 หรือผู้อื่นในท�งมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผย 
ต่อส�ธ�รณชน

(4)	 กรรมก�รแต่ละคนเข้�ร่วมประชุมไม่น้อยกว่�ร้อยละ	 75	 ของจำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัททั้งหมด 
ที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี	

หลักก�รปฏิบัติ	3.6		 จัดให้มีก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัททั้งแบบร�ยคณะ 
และแบบร�ยบุคคล	เพื่อนำ�ผลก�ประเมินไปพัฒน�ก�รปฏิบัติหน้�ที่ต่อไป	

	 คณะกรรมก�รบรษิทั	จดัใหม้กี�รประเมนิก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องคณะกรรมก�รบรษิทัทัง้คณะและร�ยบคุคลเปน็ประจำ�
ทุกปี	โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง	เพื่อให้มีก�รพิจ�รณ�ทบทวน	ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่�ง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับบทบ�ทและ
คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท	 โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงของศูนย์พัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของ
บรษัิทจดทะเบยีนตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและไดเ้ปดิเผยไวใ้นก�รประเมนิไวใ้นร�ยง�นประจำ�ปี	ซึง่ผลก�รประเมนิของ

คณะกรรมก�รถูกนำ�ไปใช้ประกอบก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมขององค์ประกอบคณะกรรมก�ร
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หลักก�รปฏิบัติ	3.7	 ส่งเสริมให้กรรมก�รบริษัทมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในบทบ�ทหน้�ที่ของธุรกิจและกฎหม�ย 

ที่เกี่ยวข้อง	และสนับสนุนให้กรรมก�รบริษัทได้รับก�รเสริมสร้�งทักษะ	และคว�มรู้สำ�หรับก�รปฏิบัติหน้�ที่กรรมก�รบริษัท	

	 กรณทีีม่กี�รเปล่ียนแปลงกรรมก�รใหม	่บรษิทัไดจ้ดัใหม้เีอกส�รคู่มอืกรรมก�รและขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ก�รปฏบิตัิ

หน้�ที่ของกรรมก�รใหม่	 ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ	 และกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง	 และจัดให้มีก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับ

ธุรกิจของบริษัท	เพื่อเป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�ร	และให้เข้�ใจถึงบทบ�ทหน้�ที่

	 บริษัทมีนโยบ�ยส่งเสริมให้กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	และเลข�นุก�รบริษัท	ได้รับก�รอบรมเพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้จ�กสถ�บัน

ภ�ยนอก	เช่น	สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย	(Thai	 Institute	of	Directors	หรือ	 IOD)	และก�รจัดอบรมภ�ยใน

บริษัท	 เพ่ือให้มีก�รปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นให้มีประสิทธิภ�พย่ิงขึ้น	 และทันต่อสถ�นก�รณ์ในปัจจุบัน	 โดยเปิดเผยข้อมูลก�ร 

ฝึกอบรมและพัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่องของคณะกรรมก�รบริษัทในร�ยง�นประจำ�ปี	

หลักก�รปฏิบัติที่	3.8		 ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รบริษัทให้เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย	 และแต่งตั้ง

เลข�นุก�รบริษัท	เพื่อเป็นก�รสนับสนุนก�รเข้�ถึงข้อมูลที่สำ�คัญของคณะกรรมก�รบริษัท

(1)		คณะกรรมก�รบริษัท	 กำ�หนดให้มีประชุมคณะกรรมก�รไม่น้อยกว่�	 6	 ครั้งต่อปี	 และได้ส่งหนังสือเชิญประชุม

พรอ้มระเบยีบว�ระก�รประชมุก่อนก�รประชมุลว่งหน�้อย�่งนอ้ย	7	วนั	กรณทีีก่รรมก�รบริษทัไมส่�ม�รถเข�้ร่วม 

ประชุมได้ให้แจ้งส�เหตุให้เลข�นุก�ร	 ทร�บก่อนก�รประชุมในครั้งน้ัน	 ๆ	 และเลข�นุก�รบริษัทจะต้องแจ้งผล 

ก�รประชุมให้กรรมก�รบริษัทที่ไม่ได้เข้�ร่วมประชุมได้รับทร�บ

(2)	 คณะกรรมก�รบริษัท	 สนับสนุนให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริก�รเชิญผู้บริห�รระดับสูงเข้�ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล 

ร�ยละเอียดเพิ่มเติมในฐ�นะท่ีเก่ียวข้องกับปัญห�โดยตรง	 และเพื่อเป็นโอก�สในก�รพิจ�รณ�แผนก�รสืบทอด

ตำ�แหน่ง

(3)	 คณะกรรมก�รบริษัท	 ส�ม�รถเข้�ถึงส�รสนเทศที่สำ�คัญและข้อมูลที่จำ�เป็นได้	 จ�กประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	

เลข�นุก�รบริษัท	และผู้บริห�รที่ได้รับมอบหม�ย

	 คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท	 ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ	 ประสบก�รณ์ที่จำ�เป็น	 และเหม�ะสมในก�ร

ปฏบิัตหิน้�ที่	โดยใหค้ำ�แนะนำ�เกีย่วกับกฎหม�ยและกฎเกณฑ์ต�่ง	ๆ 	ทีค่ณะกรรมก�รตอ้งทร�บเพือ่เป็นสนบัสนนุก�รดำ�เนนิง�น

ของคณะกรรมก�รบริษัท	และได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบก�รณ์ของเลข�นุก�รบริษัทไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี	

	 เลข�นุก�รบริษัทได้รับก�รสนับสนุนให้มีก�รพัฒน�คว�มรู้อย่�งต่อเนื่อง	สม่ำ�เสมอ	 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติ

หน้�ที่	

หลักการปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักก�รปฏิบัติที่	4.1				ก�รดำ�เนินสรรห�พัฒน�ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	 และผู้บริห�รระดับสูงที่จำ�เป็นต่อก�ร 

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้�หม�ย

(1)		คณะกรรมก�รบรษิทัจะมอบหม�ยให้	คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน	ทำ�หน�้ทีด่ำ�เนนิก�รพจิ�รณ�

หลักเกณฑ์ต�มกระบวนก�รสรรห�ที่คณะกรรมก�รบริษัทเห็นชอบ	 เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหม�ะสม 

เพือ่ดำ�รงตำ�แหนง่ประธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�ร	และตดิต�มใหป้ระธ�นเจ�้หน�้ทีบ่รหิ�รพจิ�รณ�บคุคลทีม่คีณุสมบตัิ

เหม�ะสมต�มหลักเกณฑ์ม�เป็นผู้บริห�รระดับสูง	

(2)	 บริษัทได้จัดทำ�แนวท�งแผนก�รสืบทอดตำ�แหน่ง	 เพื่อให้นโยบ�ยก�รบริห�รจัดก�รมีคว�มต่อเนื่องในตำ�แหน่ง 

ผู้บรหิ�รระดับสูง	และพนักง�นในตำ�แหนง่สำ�คัญรบัทร�บว�่	ตนมีหน้�ที่ต้องส่งแผนก�รโอนง�น	ต�มกรอบเวล�

ที่บริษัทกำ�หนด	 ซึ่งประกอบด้วยกระบวนก�รและขั้นตอนก�รทำ�ง�น	 ร�ยละเอียดของ�นที่ค้�ง	 วิธีก�รติดต่อ

สื่อส�รเพื่อขอข้อมูลในง�นรับโอน	โดยแจ้งให้บริษัทรับทร�บ	เมื่อตนเองจะพ้นจ�กตำ�แหน่ง	ทั้งนี้	บริษัทมีระบบ

ก�รคัดสรรบุคล�กรที่จะเข้�ม�รับผิดชอบ	 ในตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญทุกระดับอย่�งเหม�ะสมและส�ม�รถทำ�ง�น

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนพนักง�น	ว่�ก�รดำ�เนินง�นของ

บริษัทจะได้รับก�รส�นต่ออย่�งทันท่วงที	

(3)	 คณะกรรมก�รบริษัท	 มีก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและผู้บริห�รระดับสูง	 ได้รับก�ร

อบรมและพัฒน�	เพิ่มพูนคว�มรู้และประสบก�รณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อก�รปฏิบัติง�น
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หลักก�รปฏิบัติที่	4.2		 กำ�หนดโครงสร้�งค่�ตอบแทนและก�รประเมินผลที่เหม�ะสมกับบุคคลกรในองค์กร

(1)	 คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดโครงสร้�งค่�ตอบแทน	 ที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	 ผู้บริห�ร

ระดบัสงู	และบคุล�กรทกุระดบัในองคก์ร	เพือ่ก�รปฏิบตัหิน�้ทีไ่ดอ้ย�่งเหม�ะสม	และสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์	

เป้�หม�ยหลักขององค์ก�ร	และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจก�รในระยะย�ว	ซึ่งรวมถึง

(1.1)		ก�รพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของสัดส่วนค่�ตอบแทนร�ยเดือนและโบนัส

(1.2)	 ก�รกำ�หนดนโยบ�ยเก่ียวกับค่�ตอบแทน	 คณะกรรมก�รบริษัทจะคำ�นึงถึงปัจจัยค่�ตอบแทนในระดับ 

ที่ใกล้เคียงกันอุตส�หกรรมเดียวกัน	ควบคู่ไปกับผลก�รดำ�เนินของของบริษัท	

(2)	 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้มีบทบ�ทเกี่ยวกับก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและก�รประเมินผลง�นของประธ�น

กรรมก�รในเรื่องดังนี้

(2.1)	 เหน็ชอบในหลกัเกณฑ์ก�รประเมนิประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร	โดยเกณฑ์ก�รประเมินผลง�นเป็นทีน่่�พอใจ

ต่อก�รบริห�รง�น	 โดยสอดคล้องต�มวัตถุประสงค์เป้�หม�ย	 กลยุทธ์และเป้�หม�ยหลักขององค์ก�ร	 

และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจก�รในระยะย�ว	

(2.2)		มีก�รประเมินผลประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเป็นประจำ�ทุกปี

(2.3)		อนมุตัค่ิ�ตอบแทนประจำ�ปีของประธ�นเจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร	โดยพจิ�รณ�จ�กผลก�รประเมนิก�รปฏบิตัหิน้�ที่

และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป

(3)		คณะกรรมก�รบรษิทั	เปน็ผูใ้หค้ว�มเหน็ชอบหลกัเกณฑ์และปจัจยัในก�รประเมนิผลง�น	และอนมุตั	ิค่�ตอบแทน

ของประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร	ต�มที่คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทนนำ�เสนอ	พร้อมทั้งมอบหม�ย

ให้ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รเป็นผู้พิจ�รณ�โครงสร้�งค่�ตอบแทนของพนักง�นทั้งองค์กร

หลักก�รปฏิบัติที่	4.3		 สร้�งคว�มเข้�ใจในโครงสร้�งและคว�มสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น	 ที่อ�จจะมีผลกระทบต่อก�ร

บริห�รและก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร	

	 คณะกรรมก�รบริษัทเข้�ใจในโครงสร้�งและคว�มสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น	 ซ่ึงอ�จจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภ�ยใน

กจิก�รครอบครวัไมว่�่จะเปน็ล�ยลกัษณอั์กษรหรอืไม	่ขอ้ตกลงผูถ้อืหุน้	หรอืนโยบ�ยของกลุม่บรษิทัแม	่ซึง่มผีลกระทบตอ่อำ�น�จ

ในก�รควบคุมก�รบริห�รจัดก�รกิจก�ร	 ซ่ึงคณะกรรมก�รบริษัทจะคอยดูแลไม่ให้ข้อตกลงดังกล่�วเป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติ

หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท	และควบคุมดูแลเปิดเผยข้อมูลต่�ง	ๆ	ต�มที่มีผลกระทบต่อก�รควบคุมกิจก�ร

หลักก�รปฏิบัติที่	4.4		 ติดต�มและดูแลก�รบริห�รและพัฒน�บุคล�กรให้มีคว�มรู้	 ทักษะ	 ประสบก�รณ์และ 

แรงจูงใจที่เหม�ะสม	เพื่อประโยชน์ต่อก�รพัฒน�องค์กร

	 คณะกรรมก�บริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญกับทรัพย�กรบุคล	 ซึ่งถือเป็นทรัพย�กรที่สำ�คัญของบริษัท	 โดยสนับสนุนให้มี 

ก�รพัฒน�บุคล�กร	ให้มีคว�มรู้	ทักษะ	และเป็นก�รเพิ่มประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น	เพื่อให้สอดคล้องกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ	 

ตลอดจนทิศท�ง	กลยุทธ์ขององค์กร	และสภ�พแข่งขันท�งธุรกิจ	เพื่อที่จะได้นำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถม�พัฒน�ตนเอง	และองค์กร 

ให้มีประสิทธิภ�พยิ่งข้ึน	 และมีก�รจัดตั้งกองทุนสำ�รองเล้ียงชีพ	 เพื่อให้พนักง�นมีก�รออมเงินอย่�งเพียงพอสำ�หรับรองรับ 

ก�รเกษียณ	พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักง�นมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รเงิน

หลักการปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักก�รปฏิบัติที่	5.1		 ควรให้คว�มสำ�คัญและสนับสนุนก�รสร้�งนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่�แก่ธุรกิจควบคู่ 

ไปกันกับก�รสร้�งคุณประโยชน์ต่อลูกค้�หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	และมีคว�มรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 คณะกรรมก�รบรษิทั	สง่เสรมิก�รสร�้งผลติภณัฑใ์หมท่ีม่คีณุภ�พและมุง่ตอบสนองคว�มตอ้งก�รของลกูค�้ระดบัโลก	

(Global	 Brand)	 พัฒน�ศักยภ�พในด้�นก�รผลิตสินค้�ให้มีคุณภ�พและไม่เป็นอันตร�ยต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	 	บริษัทเป็นสม�ชิก 

หนว่ยง�นตรวจสอบระดบัส�กลของโลกคอื	Leather	Working	Group	ซึง่ตอ้งผ�่นก�รตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นส�กล	ด�้นสิง่แวดลอ้ม 

ทุกระบบ	ตลอดจน	ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	ISO	14001	ด้�นโรงง�นฟอกหนังร�ยแรกของประเทศไทย

หลักก�รปฏิบัติที่	5.2		 ฝ�่ยจดัก�รประกอบธรุกจิอย�่งมคีว�มรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มและสะทอ้นอยูใ่น

แผนก�รดำ�เนนิก�ร	(Operational	Plan)	เพือ่ใหม้ัน่ใจว�่ทกุฝ่�ยขององค์กรได้ดำ�เนนิก�รสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์	เป�้หม�ยหลกั	 

และแผนกลยุทธ์ของกิจก�ร
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หลักก�รปฏิบัติที่	5.3		 จัดให้มีก�รกำ�กับดูแลและก�รบริห�รเทคโนโลยีส�รสนเทศระดับองค์กร	 รวมทั้งดูแล 

ให้มีก�รนำ�เทคโนโลยีและส�รสนเทศของบริษัททั้งหมดม�ใช้ในก�รเพิ่มโอก�สท�งธุรกิจและพัฒน�ก�รดำ�เนินง�น	 ก�รบริห�ร

คว�มเสี่ยง	เพื่อให้กิจก�รส�ม�รถบรรลุวัตถุประสงค์	และเป้�หม�ยหลักขององค์กร

(1)		คณะกรรมก�รบรษิทั	จดัใหม้กี�รบรหิ�รคว�มเสีย่งขององคก์รครอบคลมุถงึก�รบรหิ�รและจดัก�รด�้นคว�มเสีย่ง 

ด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	 จัดทำ�ร�ยง�นคว�มเส่ียงด้�นเทคโนโลยีร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

เป็นประจำ�

(2)		คณะกรรมก�รบรษิทั	จดัให้มนีโยบ�ยคว�มมัน่คงปลอดภัยด�้นส�รสนเทศและนโยบ�ยคุม้ครองข้อมูลสว่นบุคคล	 

เพื่อใช้เป็นม�ตรก�รรักษ�คว�มม่ันคงปลอดภัยของระบบส�รสนเทศ	 	 ในก�รใช้ข้อมูลข่�วส�รขององค์กร 

ในก�รรักษ�คว�มลับ	 และคว�มพร้อมใช้ของข้อมูล	 	 รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีก�รนำ�ข้อมูลไปใช้ในท�งมิชอบ 

หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญ�ต
  

หลักการปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักก�รปฏิบัติที่	6.1	 บริษัทมีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยในที่จะทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

อย่�งมีประสิทธิภ�พ	และมีก�รปฏิบัติให้เป็นต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นที่เกี่ยวข้อง

	 คณะกรรมก�รบริษัท	 กำ�กับดูแลให้บริษัทมีก�รระบุคว�มเส่ียง	 ที่อ�จจะส่งผลกระทบอย่�งร้�ยแรงต่อบริษัททั้งก�ร

ประเมนิคว�มเสีย่ง	ผลกระทบและโอก�สท่ีจะเกิดคว�มเสีย่ง	และมวิีธจีดัก�รคว�มเส่ียงทีเ่หม�ะสม	ตลอดจนก�รตดิต�มและทบทวน

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของบริษัท	โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 

กลยทุธก์�รบรหิ�รคว�มเสีย่งและระดบัคว�มเสีย่งทีย่อมรับไดเ้สนอตอ่คณะกรรมก�รบรษิทั	และร�ยง�นผลก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 

ต่อคณะกรรมก�รบริษัท	 และให้ทุกหน่วยง�นทำ�ก�รทบทวนประเมินคว�มเสี่ยง	 ปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อรวบรวมและสรุปร�ยง�นต่อ

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและคณะกรรมก�รบริษัท	

หลักก�รปฏิบัติที่	6.2			 จัดตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบที่ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งอิสระ

	 คณะกรรมก�รบรษิทัไดจ้ดัตัง้คณะกรรมก�รตรวจสอบ	โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมก�รอสิระอย่�ง

น้อย	 3	 ท่�น	 กรรมก�รอิสระท่�นหน่ึงท่ีได้รับก�รคัดเลือกจ�กคณะกรรมก�รบริษัททำ�หน้�ที่ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 

คณะกรรมก�รตรวจสอบมหีน�้ทีแ่ละคว�มรบัผดิชอบต�ม	กฎบตัรของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	และมคีณุสมบตัแิละหน�้ทีค่รบถว้น 

ต�มหลักเกณฑ์ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	 ได้มีก�รกำ�หนดหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมก�รตรวจสอบไวเ้ปน็ล�ยลกัษณอ์กัษร	ต�มแนวปฏบิตัขิองหลักก�รกำ�กบัดูแลกจิก�รทีด่	ีซึง่กำ�หนดให้มกี�รประชมุ

คระกรรมก�รตรวจสอบต�มปกติปีละ	4	ครั้ง	และมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ		และคุณสมบิติต้องมีคว�มเป็นอิสระ	

หลักก�รปฏิบัติที่	6.3		 คณะกรรมก�รบริษัท	 ควรติดต�มดูแลและจัดก�รคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อ�จ 

เกดิขึน้ในบริษัท	รวมถึงก�รปอ้งกนัก�รใชป้ระโยชนอ์นัมคิวรในทรพัยสิ์น	และก�รทำ�ธรุกรรมกบัผู้มคีว�มสัมพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทั 

ในลักษณะที่ไม่สมควร

(1)	 คณะกรรมก�รบริษัท	 จัดให้มีระบบรักษ�คว�มปลอดภัยของข้อมูล	 โดยมีม�ตรก�รควบคุมดูแลก�รใช้ภ�ยใน

เป็นล�ยลักษณ์อักษร	 เพื่อมิให้ผู้บริห�ร	และพนักง�น	นำ�ข้อมูลภ�ยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง	หรือผู้อื่น 

ในท�งมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อส�ธ�รณะชน	 ซ่ึงเป็นก�รเอ�เปรียบผู้ถือหุ้นและกำ�หนดให้

กรรมก�รและผู้บริห�ร	 ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ 

ตอ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย	์ต�มม�ตร�	59	แหง่พระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตล�ดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภ�ยใน	3	วัน	นับจ�กวันที่มีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์และส่งสำ�เน�

ร�ยง�นก�รถือหลักทรัพย์ให้สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�ร�ยง�นก�รเปล่ียนแปลง

และสรุปจำ�นวนหุ้นของกรรมก�รเป็นร�ยบุคคลเพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บในก�รประชุม 

คณะกรรมก�ร	เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์และก�รประชุมคณะกรรมก�รในครั้งแรกของปี	และได้

เปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี	และ	แบบ	56-1	 
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(2)	 คณะกรรมก�รบริษัท	 จัดให้มีนโยบ�ยคว�มมั่นคงปลอดภัยสำ�หรับระบบส�รสนเทศ	 และนโยบ�ยคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนตัว	 นำ�ม�ใช้เพื่อก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นหลักของบริษัทให้ปฏิบัติกฎหม�ยกำ�หนดและเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น	 ตลอดจนติดต�มตรวจสอบก�รกระทำ�ที่ก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�ง 
ผลประโยชน์	 รวมทั้งปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ของ	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เรื่อง	ร�ยก�รได้ม�และจำ�หน่�ยไปซึ่งสินทรัพย์และร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน

หลักก�รปฏิบัติที่	6.4		 คณะกรรมก�ร	 กำ�กับดูแลให้มีก�รจัดทำ�นโยบ�ยก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่นและสื่อส�ร 
ในทุกระดับของบริษัท	และต่อบุคคลภ�ยนอกเพื่อให้เกิดก�รนำ�ไปปฏิบัติได้จริง

	 คณะกรรมก�รบริษัท	กำ�กับดูแลให้มีจัดทำ�นโยบ�ยด้�นก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น	 เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมคว�มเสี่ยง
ที่เกิดจ�กก�รทุจริตคอร์รัปชั่น	 รวมถึงผลกระทบต่อช่ือเสียงและคว�มน่�เชื่อถือในเรื่องคว�มซ่ือสัตย์ให้แก่บริษัทในก�รดำ�เนิน
ธุรกิจ	 ม�ปรับใช้กับก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคล	 ตั้งแต่กระบวนก�รสรรห�หรือก�รคัดเลือกพนักง�น	 โดยพนักง�นที่ได้รับก�ร
คัดเลือก	 ต้องไม่กระทำ�คว�มผิดท�งวินัยหรือต้องโทษในคว�มผิดที่เก่ียวกับก�รทุจริตคอร์รัปชั่น	 นอกจ�กนี้ก�รเล่ือนตำ�แหน่ง	
ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น	และก�รให้ผลตอบแทน	บริษัทต้องพิจ�รณ�ผลก�รปฏิบัติง�นให้สอดคล้องกับนโยบ�ย	และไม่มี
ประวัติก�รกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่น	หรือคว�มประพฤติที่ขัดขว�งต่อก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยฉบับนี้	ตลอดจนสื่อส�รนโยบ�ยและ
สร้�งคว�มตระหนัก	เพื่อให้เกิดคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น	โดยก�รปฐมนิเทศให้แก่พนักง�นใหม่และ
มีกระบวนก�รฝึกอบรมทดสอบคว�มรู้เกี่ยวกับนโยบ�ย

หลักก�รปฏิบัติที่	6.5		 คณะกรรมก�รบริษัท	 กำ�กับดูแลให้บริ ษัท	 มีกลไกในเร่ืองรับเรื่องร้องเรียนและ 
ก�รดำ�เนินก�รกรณีมีก�รชี้เบ�ะแสก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

(1)		คณะกรรมก�รบรษิทั	กำ�กบัดแูลใหม้กีระบวนก�รรบัขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สีว่นไดเ้สยี	โดยมชีอ่งท�งก�รแจง้เบ�ะแส
และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับก�รคอร์รัปชั่นในหล�ยช่องท�ง	 รวมทั้งเปิดเผยช่องท�งรับรองเรื่องร้องเรียนในเว็บไซด์	 
หรือร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท	 พร้อมทั้งเปิดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับม�ตรก�รต่อต้�นก�รคอร์รัปชั่น 
จ�กพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่�งโปร่งใส

(2)		คณะกรรมก�รบรษิทั	กำ�กบัดแูลใหมี้ก�รจดัก�รขอ้รอ้งเรยีนอย�่งเปน็ระบบ	เพือ่คุม้ครองสิทธขิองผูร้อ้งเรียนและ
ผู้ให้ข้อมูลที่กระทำ�โดยเจตน�สุจริต	โดยห้�มก�รเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้�ที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นก�ร
เปิดเผยต�มคำ�สั่งโดยชอบด้วยกฎหม�ย	ต�มคำ�สั่งศ�ลหรือหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง

หลักการปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่	7.1			 คณะกรรมก�รบริษัทดูแลและรับผิดชอบให้ก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รเปิดเผย 

ข้อมูลต่�ง	ๆ	ถูกต้อง	เพียงพอ	ทันเวล�	และเป็นไปต�มกฎเกณฑ์	ม�ตรฐ�นและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	
(1)	 คณะกรรมก�รบรษิทั	ดแูลใหม้บีคุล�กรทีม่คีว�มรู	้มปีระสบก�รณท์ีเ่หม�ะสมกบัหน�้ทีค่ว�มรบัผิดชอบ	และมจีำ�นวน 

ที่เพียงพอให้ส่วนที่เกี่ยวของกับก�รจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูล	 ในก�รให้คว�มเห็นชอบก�รเปิดเผยข้อมูล	 
คณะกรรมก�รบริษัทคำ�นึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้
(1.1)		ผลก�รประเมินคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยใน
(1.2)		คว�มเหน็ของผูส้อบบญัชใีนร�ยง�นท�งก�รเงนิและข้อสังเกตของผู้สอบบญัชีทีเ่กีย่วกบัระบบควบคุมภ�ยใน	
(1.3)		คว�มเห็นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ
(1.4)		คว�มสอดคล้องของวัตถุประสงค์	เป้�หม�ยหลัก	กลยุทธ์	และนโยบ�ยของบริษัท

(2)		คณะกรรมก�รบรษิทั	ดแูลใหมี้ก�รเปดิเผยข้อมลู	ซึง่รวมถงึงบก�รเงนิ	ร�ยง�นประจำ�ป	ีและ	แบบ	56-1	ทีส่ะทอ้น
ฐ�นะท�งก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งเพียงพอ	 พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ของ 
ฝ่�ยจัดก�ร(Management	Discussion	and	Analysis	หรือ	MD&A)	เพื่อประกอบก�รเปิดเผยงบก�รเงิน

หลักก�รปฏิบัติที่	7.2	 ก�รตดิต�มดแูลคว�มเพยีงพอของสภ�พคลอ่งท�งก�รเงนิและคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้
(1)	 คณะกรรมก�รบริษัท	 ดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รติดต�มและประเมินฐ�นะท�งก�รเงินของกิจก�ร	 และร�ยง�นต่อคณะ

กรรมก�รอย่�งสม่ำ�เสมอ	พร้อมทั้งร่วมกันห�แนวท�งแก้ไขอย่�งรวดเร็ว	ห�กมีสัญญ�ณบ่งชี้ปัญห�สภ�พคล่องท�งก�รเงิน	
(2)	คณะกรรมก�รบรษิทั	ดแูลใหม้กี�รเสนอร�ยก�ร	หรอืคว�มเหน็สำ�หรบัใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตั	ิคณะกรรมก�รบรษิทั

มั่นใจแล้วว่�จะมีผลกระทบต่อคว�มต่อเนื่องในก�รดำ�เนินกิจก�รหรือสภ�พคล่องท�งก�รเงิน
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หลักก�รปฏิบัติที่	7.3	 ก�รจัดทำ�แผนและกลไกก�รแก้ปัญห�ท�งก�รเงิน	ห�กกิจก�รประสบปัญห�ท�งก�รเงิน
คณะกรรมก�รบริษัท	 มีก�รติดต�มดูแลให้กิจก�รประกอบธุรกิจด้วยคว�มระมัดระวังอย่�งใกล้ชิด	 ในกรณีที่กิจก�ร 

มีแนวโน้มจะประสบปัญห�	หรือมีแนวโน้มมีปัญห�ท�งก�รเงิน	โดยจัดให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินง�นทุกด้�น
ของบรษัิท	โดยมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทำ�หน้�ทีก่ำ�หนดนโยบ�ยบรหิ�รคว�มเสีย่งเสนอคณะกรรมก�รบริษัท	
พร้อมทั้งกำ�กับดูแล	ทบทวน	และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบ�ย	วิธีปฏิบัติม�ตรฐ�นกลยุทธ์	และก�รชี้วัดคว�มเสี่ยง	โดยรวม 
ทีค่รอบคลมุทัง้องค์กร		ประเมนิผลก�รปฏบิตัติ�มนโยบ�ยบรหิ�รคว�มเส่ียงทีก่ำ�หนดเพือ่ให้มัน่ใจว่�คว�มเสีย่งต่�ง	ๆ 	อยูใ่นกรอบ
คว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท	และร�ยง�นให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บเป็นประจำ�

หลักก�รปฏิบัติที่	7.4	 ก�รจัดทำ�ร�ยง�นคว�มยั่นยืน	ต�มคว�มเหม�ะสมของบริษัท	
	 คณะกรรมก�รบรษิทั	พจิ�รณ�ให้จดัทำ�นโยบ�ยคว�มรบัผดิชอบต่อสังคมเพ่ือก�รพฒัน�องค์กรอย่�งยัง่ยนื	สอดคล้อง

กบัวสิยัทศัน์ขององค์กร	คอื “ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม  เติบโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน วถิชีีวติด้านแฟชัน่และความปลอดภัย คณุภาพ
ทีค่ดัสรรมาเพือ่คณุ”		หรอื	“Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance Lifestyles 
in Leather & Safety Products”	 ได้ถูกนำ�ไปเชื่อมโยงกับก�รบวนก�รทำ�ง�นของฝ่�ยต่�ง	ๆ	ในองค์กร	 เพื่อเป็นแรงหนุน 
และขับเคลื่อนกระบวนก�รสร้�งคว�มยั่งยืนให้องค์กร	 โดยก�รก�รดำ�เนินกิจก�รด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม	 และร�ยง�น 
คว�มยั่งยืนที่มีคว�มเหม�ะสมกับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท	ซึ่งยึดหลักก�รเปิดเผยข้อมูลก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย	จรรย�บรรณ	
นโยบ�ยต่อต้�นคอร์รัปชั่น	 ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น	 และผู้มีส่วนได้เสีย	 อย่�งเป็นธรรม	 รวมทั้งคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	

หลักก�รปฏิบัติที่	7.5			 จัดให้มีหน่วยง�นนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำ�หน้�ที่ตัวอย่�งในก�รติดต่อ	สื่อส�รระหว่�งบริษัท	
กับผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย	

	 คณะกรรมก�รบริษัท	 จัดให้มีนโยบ�ยสื่อส�รและนโยบ�ยก�รเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภ�ยนอกเป็นอย่�งเหม�ะสม	 
เท่�เทียม	 ทันเวล�	 และใช่ช่องท�งท่ีเหม�ะสม	 ปกป้องข้อมูลลับที่อ�จจะมีผลต่อร�ค�หลักทรัพย์และมอบหม�ยให้ประธ�น 
เจ้�หน้�ทีบ่รหิ�ร	และผูบ้ริห�รสงูสดุด้�นก�รเงนิของบรษิทั	เป็นผู้ให้ข้อมลูกบับคุคลภ�ยนอก	และยงัได้ให้ฝ่�ยจดัก�รกำ�หนดทศิท�ง 
และสนับสนุนง�นด้�นนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ก�รสื่อส�รและก�รเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

หลักก�รปฏิบัติที่	7.6		 ส่งเสริมให้นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ก�รเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
	 คณะกรรมก�รบริษัท	 พิจ�รณ�ให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภ�ยในและภ�ยนอกองค์กร	 ซึ่งประกอบ

ด้วยข้อมูลที่เป็นภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ	 โดยผ่�นช่องท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซด์ของบริษัท	 
โดยสมำ่�เสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	
หลักการปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักก�รปฏิบัติที่	8.1	 ก�รเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท	
(1)	 คณะกรรมกรบรษิทัดแูลและใหค้ว�มสำ�คญัในทุกประเด็นท่ีสำ�คัญ	ทัง้ประเดน็ทีถ่กูกำ�หนดในกฎหม�ยและประเดน็

ทีอ่�จมผีลกระทบตอ่ทศิท�งก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�ร	จะถกูบรรจเุปน็ว�ระก�รประชมุผูถ้อืหุ้น	เพือ่ใหท้ีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้นพิจ�รณ�	และ/หรือ	อนุมัติในเรื่องสำ�คัญนั้น	ๆ	

(2)		คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมต่�ง	ๆ	ของผู้ถือหุ้น	ดังนี้
(2.1)	 เปิดโอก�สและกำ�หนดหลกัเกณฑ์ให้ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยส�ม�รถเสนอว�ระก�รประชมุล่วงหน้�ก่อนวนัประชมุ	

โดยคณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ	 ว่�ควรบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมหรือไม	่ 
ถ้�ไม่สมควร	 จะช้ีแจงเป็นล�ยลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ทำ�ก�รเสนอว�ระเข้�ม�และเปิดเผยไว้ใน 
เว็บไซด์ของบริษัท

(2.2)		เปิดโอก�สและกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล	 เพื่อเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร 
เป็นก�รล่วงหน้�	ซึ่งหลักเกณฑ์ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทร�บเป็นก�รล่วงหน้�	

(3)	 คณะกรรมก�รบริษัท	 ดูแลให้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลถูกต้อง	 ครบถ้วนและเพียงพอต่อก�ร 
ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

(4)		คณะกรรมก�รบรษิทัดแูลใหส้ง่เอกส�รก�รประชมุพรอ้มเอกส�รทีเ่กีย่วขอ้ง	ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหน�้ไมน่อ้ยกว�่	14	วนั	
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทเป็นเวล�	15	วันก่อนก�รประชุม	และไม่น้อยกว่�	7	วันก่อนก�รประชุม	

สำ�หรับเอกส�รก�รประชุมภ�ษ�อังกฤษ	
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(5)		คณะกรรมก�รบรษิทัเปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้สง่คำ�ถ�มลว่งหน�้กอ่นวนัประชมุ	โดยกำ�หนดหลกัเกณฑก์�รสง่คำ�ถ�ม

ล่วงหน้�	และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท

(6)		หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกส�รที่เกี่ยวของ	ได้มีมีก�รจัดทำ�เป็นทั้งภ�ษ�อังกฤษ	และเผยแพร่บนเว็บไซด์

บริษัท

หลักก�รปฏิบัติที่	8.2				ดูแลให้ก�รดำ�เนินเกี่ยวกับก�รจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นได้ด้วยคว�มเรียบร้อย	 โปร่งใส	 และ 

เอื้อต่อก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	

(1)		คณะกรรมก�รบรษิทัไดก้ำ�หนดวนัเวล�ทีเ่หม�ะสม	และเพยีงตอ่ก�รอภปิร�ย	และกำ�หนดสถ�นทีป่ระชมุทีส่ะดวก

ต่อก�รเดินท�ง	

(2)	 ไม่มีก�รจำ�กัดกัดโอก�สในก�รเข้�ร่วมประชุมหรือสร้�งภ�ระให้กับผู้ถือหุ้น	 คือไม่มีก�รกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้น	 หรือ

ผู้รับมอบฉันทะต้องนำ�เอกส�รหรือหลักฐ�นแสดงตนเกินกว่�ที่กำ�หนดไว้

(3)		คณะกรรมก�รบริษัทส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง	 และนำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

ด้วยก�รใช้	 Barcode	 ในก�รลงทะเบียน	 ก�รลงคะแนนเสียง	 ก�รนับคะแนน	 และแสดงผล	 เพื่อคว�มสะดวก

รวดเร็ว	ถูกต้องแม่นยำ�	

(4)		ประธ�นกรรมก�รเป็นประธ�นท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 ทำ�หน้�ที่ดูแลให้ก�รประชุมเป็นไปต�มกฎหม�ย	 กฎเกณฑ์ 

ที่เกี่ยวข้อง	 และข้อบังคับบริษัท	 พร้อมทั้งเป็นผู้จัดสรรเวล�สำ�หรับแต่ละว�ระอย่�งเหม�ะสม	 และเปิดโอก�ส 

ให้ผู้ถือหุ้นแสดงคว�มเห็นและตั้งคำ�ถ�มต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้	

(5)	 ไม่มีก�รเพิ่มว�ระก�รประชุมนอกเหนือจ�กที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม	หรือแจกเอกส�รเพิ่มเติมในที่ประชุม	

ซึ่งถือว่�เป็นก�รลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเองได้

(6)		กรรมก�ร	ผู้บริห�ร	ผู้สอบบัญชี	และสักขีพย�นในก�รตรวจนับคะแนน	ร่วมประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ�ทุกปี

(7)	 ก่อนเร่ิมก�รประชุม	 ท่ีประชุมจะแจ้งจำ�นวน	 สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้�ร่วมประชุมด้วยตนเอง	 และของผู้ถือหุ้น 

ที่มอบฉันทะ	วิธีก�รประชุม	ก�รลงคะแนนและก�รนับคะแนนเสียง

(8)		ในว�ระก�รเลือกตั้งกรรมก�ร	ประธ�นที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในก�รแต่งตั้งกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล

(9)		มีก�รใช้บัตรลงคะแนนเสียง	 และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพย�นในก�รตรวจนับคะแนน	 และเปิดเผย 

ผลก�รลงคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย	ไมเ่หน็ดว้ย	งดออกเสียง	และบตัรเสียในแตล่ะว�ระใหท้ีป่ระชุมรบัทร�บพรอ้มทัง้ 

บันทึกไว้ในร�ยง�นก�รประชุม	

หลักก�รปฏิบัติที่	8.3		 ดแูลใหม้มีกี�รเปดิเผยมตทีิป่ระชมุ	และร�ยง�นก�รประชมุเปน็ไปอย�่งถูกตอ้งและครบถ้วน

(1)		คณะกรรมก�รบรษิทัดแูลให้มกี�รเปดิเผยมตทิีป่ระชมุพรอ้มผลก�รลงคะแนนเสยีงภ�ยในวนัถดัไปหลงัวนัประชมุ

ผู้ถือหุ้น	ผ่�นระบบข่�วของตล�ดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท

(2)		ส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมผู้ถือหุ้นให้ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภ�ยใน	14	วันนับจ�กวันประชุมผู้ถือหุ้น

(3)		ดูแลให้ร�ยง�นก�รประชุมมีก�รบันทึกข้อมูลที่สำ�คัญดังนี้

(3.1)		ร�ยชื่อกรรมก�ร	และผู้บริห�รที่เข้�ร่วมประชุม	และสัดส่วนกรรมก�รที่เข้�ร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้�ร่วม

ประชุม

(3.2)		วิธีก�รลงคะแนนและนับคะแนน	มติที่ประชุม	และผลก�รลงคะแนนของแต่ละว�ระ

(3.3)		ประเด็นคำ�ถ�มคำ�ตอบในที่ประชุม	รวมทั้งชื่อ-น�มสกุลของผู้ถ�มและผู้ตอบ


