การกำ�กับดูแลกิจการ

หลักการปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่า
ให้กิจการอย่างยั่งยืน
หลักการปฏิบัติ 1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่มีต้องการสร้างคุณค่าให้กิจการ
อย่างยัง่ ยืนคณะกรรมการบริษทั เป็นผูม้ บี ทบาทสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการให้มกี ารบริหารจัดการทีด่ เี พือ่ ให้บริษทั มีความมัน่ คง
ในระยะยาว คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ �ำ ทีต่ อ้ งกำ�กับดูแลให้ องค์กรมีการบริหาร
จัดการที่ดีซึ่งครอบคลุมถึง
(1) กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ด้วยการดำ�เนินธุรกิจ
(2) กำ�หนดกลยุทธ์ นโยบายการดำ�เนินงาน เพื่อเป็นกรอบให้องค์กรดำ�เนินไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
ตลอดจนให้ความสำ�คัญในการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) มุ่งปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ยึดมั่นในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(5) มีการติดตามประเมินผล ทบทวนกลยุทธ์ นโยบายการดำ�เนินงานอย่างสม่ำ�เสมอและดูแลการรายงานผล
การดำ�เนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน
หลักการปฏิบัติ 1.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในกำ�กับดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนในระยะยาว
(1) คณะกรรมการบริษัท จะให้ความสำ�คัญต่อผลประกอบการของบริษัท โดยการยึดถือปฏิบัติยึดมั่นในกรอบ
การแข่งขันทีเ่ ป็นไปตามกติกาทางการค้าและจริยธรรมทางธุรกิจทีส่ อดคล้องกับของกฎหมายและหลักของความ
โปร่งใสและเป็นธรรม
(2) คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลให้กรรมการดำ�รงตนเป็นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผู้นำ�และ
เป็นผู้มีบทบาทในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
ให้ความเคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงยึดถือหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
(3) เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีนโยบาย
จริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติสำ�หรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ได้ให้ความสำ�คัญกับการดำ�เนินธุรกิจ
      ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นในทุกด้านให้กับ นักลงทุน ผู้มีส่วน
ได้เสีย ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งเป็นการผลิตและจำ�หน่ายหนัง
ฟอกสำ�เร็จรูปตลอดจนอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ด้วยการคำ�นึงถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและความยั่งยืนทางธุรกิจ จาก
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำ�หลักการกำ�กับกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
(Corporate Code Policy หรือ  GC Code)   ซงึ่ ออกโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากำ�หนด
เป็นนโยบายในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสำ�หรับประกาศใช้ ในปี 2562 ดังนี้
หลักการปฏิบัติที่ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำ�องค์กร
ที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
หลักการปฏิบัติที่ 2
กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักการปฏิบัติที่ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักการปฏิบัติที่ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักการปฏิบัติที่ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติที่ 6
ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักการปฏิบัติที่ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักการปฏิบัติที่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

(4) เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มี
การก�ำกับดูแลสื่อสารในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรียมความพร้อม ของการ
เปลี่ยนแปลงทีอาจจะเกิดขึ้น และมีการติดตามผลการปฏิบัติและทบทวนนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ
หลักการปฏิบัติ 1.3 หน้าที่ในการกำ�กับดูแลของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบตามบาทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความระมัดระวังและมีความซื่อสัตย์สุจริตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่มีต่อองค์กร
โดยปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักการปฏิบัติ 1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน
คณะกรรมการบริษัท เข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นผู้ก�ำหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
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หลักการปฏิบัติที่ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักการปฏิบัติ 2.1 จัดการดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้บริษัทมีเป้าหมายขององค์กรในการด�ำเนินงานในกิจการมีความมั่งคงเป็นที่น่าเชื่อถือ
และได้รบั การยอมรับจากลูกค้าทัว่ โลก (Global Brand) พัฒนาสินค้าใหม่พร้อมทัง้ คุณสมบัตทิ ดี่ เี ยีย่ ม เพือ่ มุง่ มัน่ เป็นหนึง่ ในธุรกิจ
หนังฟอกส�ำเร็จโดยมีวสิ ยั ทัศน์ คือ “ตอบโจทย์ดว้ ยนวัตกรรม เติบโตร่วมกันอย่างยัง่ ยืน วิถชี วี ติ ด้านแฟชัน่ และความปลอดภัย
คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ”  หรือ “Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance
Lifestyles in Leather & Safety Products”
ซึง่ บริษทั มีนโยบายด้านต่าง ๆ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท�ำงานให้รวดเร็วและถูกต้องโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกลุ่มลูกค้า  ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ อีกทั้งมุ่งมั่น
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และสร้างผลิตภัณฑ์
และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงหลักธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อันน�ำมาสู่ความยั่งยืน
ของกิจการ
หลักการปฏิบัติ 2.2 กำ�กับดูแลให้มั่นใจว่า  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการ  โดยมีการนำ�นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
คณะกรรมการบริษัทก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดเป้าหมายที่ด�ำเนินด้วยความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้า
มาโดยตลอดและรักษามาตรฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ สร้างผลตอบแทน
ให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการท�ำงาน โดยวิธีพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สามารถใช้สนับสนุนงานฝ่ายผลิต
หลักการปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักการปฏิบัติ 3.1 ความรั บ ผิ ด ชอบในการกำ � หนดและทบทวนโครงสร้ า งของคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ มี
ความเหมาะสมเพื่อนำ�องค์กรไปสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
(1) ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริษทั เป็นบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ หี่ ลากหลาย และเหมาะสมทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณสมบัตเิ ฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั คือ ทักษะความรูแ้ ละ
ความเชี่ยวชาญด้านการฟอกหนัง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
สามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษัท ต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดไว้คือ บริษัทต้องมีกรรมการ
อย่างน้อย 5 คน และความไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นพำ�นักอยู่ในประเทศไทย  
เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) ด้านการถ่วงดุลอำ�นาจ คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ในสัดส่วน 1 ใน 3 ซึ่ง
ถือว่าเป็นการสะท้อนอำ�นาจความถ่วงดุลที่เหมาะสม
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(3.1) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร สามารถให้ความชอบเกี่ยวกับการท�ำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ
(3.2) กรรมการอิสระของบริษัทมีจ�ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท คือ มีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตรงตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมกาก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง กรรมการอิ ส ระสามารถท�ำงานร่ ว มกั บ คณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง หมดได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
(4) ด้านการเปิดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริษทั ได้เปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ รายละเอียด
ข้อมูลกรรมการ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จำ�นวนปีที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
และการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจำ�ปี
หลักการปฏิบัติ 3.2 การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็นอิสระ
กับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพือ่ เป็นการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นการกำ�หนด
นโยบายและการบริหารงานประจำ� และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ
ความสามารถ และประสบการณ์ ในการทีจ่ ะนำ�พาองค์กรไปสูว่ ตั ถุประสงค์และเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทได้กำ�หนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้
(1)  บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผู้นำ�ของคณะกรรมการบริษัท
(1.1) ก�ำกับ ติดตาม และดูการการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลและส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริยธรรมและ
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(1.3) หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารในการก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และมีมาตรการ
ในการก�ำกับดูแลให้เรื่องส�ำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(1.4) มีการจัดสรรและควบคุมเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม ส�ำหรับให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและเหมาะสม
ส�ำหรับกรรมการที่จะอภิปรายในประเด็นที่ส�ำคัญอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจที่
รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(1.5) ให้ความส�ำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร
(2) บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานตรงกับคณะกรรมการบริษัท
(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร
(2.3) มีอ�ำนาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมัติ และรับผิดชอบการด�ำเนินงานตามที่ได้ก�ำหนดไว้ในแผน
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารงบประมาณ การปฏิบัติงาน การลงทุนและการด�ำเนินการต่างๆ
เพื่อปลดเปลื้องภาระของบริษัท
(2.4) มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
(2.5) มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับปฏิบัติการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน
(2.6) มีอ�ำนาจในการอนุมัติและจัดการค่าใช้จ่ายในจ�ำนวนเงินที่ก�ำหนดไว้ในอ�ำนาจอนุมัติ ไม่เกินอ�ำนาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
(3) คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เรื่องสำ�คัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
และกลั่นกรองข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบต่อไป
หลักการปฏิบัติ 3.3   กำ�กับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีความโปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กำ�หนดไว้
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(1) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมัติบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการบริษัท จึงได้
จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำ�หนด และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งหรืออนุมัติ
(2) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
บุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทำ�ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบที่เหมาะสมและพิจารณา
ประวัติบุคคลที่ทำ�การสรรหา  และเสนอความเห็นต่อกรรมการบริษัท ก่อนที่นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป และได้เปิดเผยประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
อย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(3) คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คำ�นึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิม
ที่ได้เสนอให้ต่อวาระ
หลักการปฏิบัติ 3.4 การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ ใ นการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ มี โ ครงสร้ า งและอั ต รา
ค่าตอบแทนทีม่ คี วามเหมาสมกับสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกันและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพือ่ เป็นแรงจูงใจ
ให้คณะกรรมการบริษัทนำ�พาองค์กรให้ดำ�เนินธุรกิจได้ตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทำ�หน้าที่เป็นผู้พิจารณา
ค่าตอบแทนในเบื้องต้นและนำ�เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ โดยค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ซึง่ สามารถเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคำ�นึง
ถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ
ที่ต้องการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำ�นึงถึงผลการดำ�เนินงานของบริษัทด้วย
(3) ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้อนุมัติอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการ
บริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มคี วามเหมาะสมทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงทีแ่ ละค่าตอบแทน
ตามผลดำ�เนินงานของบริษัท
(4) คณะกรรมการบริษัทได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำ�นวนค่าตอบแทนด้วย
หลักการปฏิบัติ 3.5 การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และการจัดสรรเวลาของกรรมการ
ที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
(1) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(2) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการรายงานการดำ�รงตำ�แหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี
(3) คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อมิให้ผู้บริหาร
และพนักงานนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผย
ต่อสาธารณชน
(4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำ�นวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
ที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี
หลักการปฏิบัติ 3.6 จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง แบบรายคณะ
และแบบรายบุคคล เพื่อนำ�ผลกาประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะและรายบุคคลเป็นประจำ�
ทุกปี โดยใช้วิธีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงของศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการของ
บริษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เปิดเผยไว้ในการประเมินไว้ในรายงานประจำ�ปี ซึง่ ผลการประเมินของ
คณะกรรมการถูกนำ�ไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
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หลักการปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักการปฏิบัติที่ 4.1    การดำ�เนินสรรหาพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่จำ�เป็นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
(1)  คณะกรรมการบริษทั จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินการพิจารณา
หลักเกณฑ์ตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารพิจารณาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง
(2) บริษัทได้จัดทำ�แนวทางแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง เพื่อให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเนื่องในตำ�แหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในตำ�แหน่งสำ�คัญรับทราบว่า ตนมีหน้าที่ต้องส่งแผนการโอนงาน ตามกรอบเวลา
ที่บริษัทกำ�หนด ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทำ�งาน รายละเอียดของานที่ค้าง วิธีการติดต่อ
สื่อสารเพื่อขอข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริษัทรับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตำ�แหน่ง ทั้งนี้ บริษัทมีระบบ
การคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ ในตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทำ�งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงาน ว่าการดำ�เนินงานของ
บริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
(3) คณะกรรมการบริษัท มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ได้รับการ
อบรมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
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หลักการปฏิบัติ 3.7 ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธุรกิจและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทได้รับการเสริมสร้างทักษะ และความรู้สำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท
กรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการใหม่ บริษทั ได้จดั ให้มเี อกสารคูม่ อื กรรมการและข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
หน้าที่ของกรรมการใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้จากสถาบัน
ภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และการจัดอบรมภายใน
บริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเปิดเผยข้อมูลการ
ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำ�ปี
หลักการปฏิบัติที่ 3.8 ควบคุมดูแลการดำ�เนินงานของกรรมการบริษัทให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแต่งตั้ง
เลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สำ�คัญของคณะกรรมการบริษัท
(1) คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า  6 ครั้งต่อปี และได้ส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณีทกี่ รรมการบริษทั ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการ ทราบก่อนการประชุมในครั้งนั้น ๆ และเลขานุการบริษัทจะต้องแจ้งผล
การประชุมให้กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ
(2) คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอด
ตำ�แหน่ง
(3) คณะกรรมการบริษัท สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สำ�คัญและข้อมูลที่จำ�เป็นได้ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการบริษัท และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่จำ�เป็น และเหมาะสมในการ
ปฏิบัตหิ น้าที่ โดยให้คำ�แนะนำ�เกีย่ วกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ทีค่ ณะกรรมการต้องทราบเพือ่ เป็นสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท และได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำ�ปี
เลขานุการบริษัทได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง สม่ำ�เสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
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รายงานประจ�ำปี

หลักการปฏิบัติที่ 4.2 กำ�หนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคลกรในองค์กร
(1) คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดโครงสร้างค่าตอบแทน ที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร
ระดับสูง และบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลักขององค์การ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
(1.1)  การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
(1.2) การก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทจะค�ำนึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในระดับ
ที่ใกล้เคียงกันอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับผลการด�ำเนินของของบริษัท
(2) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับการกำ�หนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธาน
กรรมการในเรื่องดังนี้
(2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็นทีน่ า่ พอใจ
ต่อการบริหารงาน โดยสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย กลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์การ
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
(2.2) มีการประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจ�ำทุกปี
(2.3) อนุมตั คิ า่ ตอบแทนประจ�ำปีของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตั หิ น้าที่
และปัจจัยอื่นประกอบควบคู่กันไป
(3) คณะกรรมการบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมตั ิ ค่าตอบแทน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนนำ�เสนอ พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานทั้งองค์กร
หลักการปฏิบัติที่ 4.3 สร้างความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการ
บริหารและการดำ�เนินงานของกิจการ
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายใน
กิจการครอบครัวไม่วา่ จะเป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ ข้อตกลงผูถ้ อื หุน้ หรือนโยบายของกลุม่ บริษทั แม่ ซึง่ มีผลกระทบต่ออำ�นาจ
ในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะคอยดูแลไม่ให้ข้อตกลงดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ
หลักการปฏิบัติที่ 4.4 ติดตามและดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
คณะกรรมกาบริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับทรัพยากรบุคล ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญของบริษัท โดยสนับสนุนให้มี
การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะ และเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำ�งาน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร และสภาพแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อที่จะได้นำ�ความรู้ความสามารถมาพัฒนาตนเอง และองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีการจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีการออมเงินอย่างเพียงพอสำ�หรับรองรับ
การเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการเงิน
หลักการปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบัติที่ 5.1 ควรให้ ค วามสำ � คั ญ และสนั บ สนุ น การสร้ า งนวั ต กรรมที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มู ล ค่ า แก่ ธุ ร กิ จ ควบคู่
ไปกันกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและมุง่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับโลก
(Global Brand) พัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ผลิตภัณฑ์   บริษัทเป็นสมาชิก
หน่วยงานตรวจสอบระดับสากลของโลกคือ Leather Working Group ซึง่ ต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ด้านสิง่ แวดล้อม
ทุกระบบ ตลอดจน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ด้านโรงงานฟอกหนังรายแรกของประเทศไทย
หลักการปฏิบัติที่ 5.2 ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและสะท้อนอยูใ่ น
แผนการดำ�เนินการ (Operational Plan) เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ด�ำ เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก
และแผนกลยุทธ์ของกิจการ
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หลักการปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักการปฏิบัติที่ 6.1 บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัท กำ�กับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริษัททั้งการ
ประเมินความเสีย่ ง ผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง และมีวธิ จี ดั การความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม ตลอดจนการติดตามและทบทวน
การบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กำ�หนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธ์การบริหารความเสีย่ งและระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงานผลการบริหารความเสีย่ ง
ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้ทุกหน่วยงานทำ�การทบทวนประเมินความเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท
หลักการปฏิบัติที่ 6.2   จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 3 ท่าน กรรมการอิสระท่านหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัททำ�หน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหน้าทีค่ รบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีการกำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร ตามแนวปฏิบตั ขิ องหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ กำ�หนดให้มกี ารประชุม
คระกรรมการตรวจสอบตามปกติปีละ 4 ครั้ง และมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ  และคุณสมบิติต้องมีความเป็นอิสระ
หลักการปฏิบัติที่ 6.3 คณะกรรมการบริษัท ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึน้ ในบริษทั รวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ และการทำ�ธุรกรรมกับผูม้ คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั
ในลักษณะที่ไม่สมควร
(1) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน นำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
ในทางมิชอบก่อนที่ข้อมูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นและกำ�หนดให้
กรรมการและผู้บริหาร รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และส่งสำ�เนา
รายงานการถือหลักทรัพย์ให้สำ�นักเลขานุการบริษัทจัดเก็บไว้เป็นข้อมูลสำ�หรับจัดทำ�รายงานการเปลี่ยนแปลง
และสรุปจำ�นวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อนำ�เสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุม
คณะกรรมการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุมคณะกรรมการในครั้งแรกของปี และได้
เปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี และ แบบ 56-1
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หลักการปฏิบัติที่ 5.3 จัดให้มีการกำ�กับดูแลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้งดูแล
ให้มีการนำ�เทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัททั้งหมดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำ�เนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร
(1) คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารบริหารความเสีย่ งขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการด้านความเสีย่ ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำ�รายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นประจำ�
(2) คณะกรรมการบริษทั จัดให้มนี โยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อใช้เป็นมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ   ในการใช้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
ในการรักษาความลับ และความพร้อมใช้ของข้อมูล   รวมทั้งป้องกันไม่ให้มีการนำ�ข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ
หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
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(2) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยสำ�หรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนตัว นำ�มาใช้เพื่อการสนับสนุนการดำ�เนินงานหลักของบริษัทให้ปฏิบัติกฎหมายกำ�หนดและเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระทำ�ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายการได้มาและจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หลักการปฏิบัติที่ 6.4 คณะกรรมการ กำ � กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารจั ด ทำ � นโยบายการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น และสื่ อ สาร
ในทุกระดับของบริษัท และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำ�ไปปฏิบัติได้จริง
คณะกรรมการบริษัท กำ�กับดูแลให้มีจัดทำ�นโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมความเสี่ยง
ที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือในเรื่องความซื่อสัตย์ให้แก่บริษัทในการดำ�เนิน
ธุรกิจ มาปรับใช้กับการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคัดเลือกพนักงาน โดยพนักงานที่ได้รับการ
คัดเลือก ต้องไม่กระทำ�ความผิดทางวินัยหรือต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น นอกจากนี้การเลื่อนตำ�แหน่ง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการให้ผลตอบแทน บริษัทต้องพิจารณาผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และไม่มี
ประวัติการกระทำ�ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือความประพฤติที่ขัดขวางต่อการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ตลอดจนสื่อสารนโยบายและ
สร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่และ
มีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบาย
หลักการปฏิบัติที่ 6.5 คณะกรรมการบริ ษั ท กำ � กั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท มี ก ลไกในเรื่ อ งรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและ
การดำ�เนินการกรณีมีการชี้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
(1) คณะกรรมการบริษทั กำ�กับดูแลให้มกี ระบวนการรับข้อร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยมีชอ่ งทางการแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับรองเรื่องร้องเรียนในเว็บไซด์
หรื อ รายงานประจำ � ปี ข องบริ ษั ท พร้ อ มทั้ ง เปิ ด รั บ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั่ น
จากพันธมิตรและผู้มีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใส
(2) คณะกรรมการบริษทั กำ�กับดูแลให้มกี ารจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ เพือ่ คุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและ
ผู้ให้ข้อมูลที่กระทำ�โดยเจตนาสุจริต โดยห้ามการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามคำ�สั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคำ�สั่งศาลหรือหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
หลักการปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติที่ 7.1   คณะกรรมการบริษัทดูแลและรับผิดชอบให้การจัดทำ�รายงานทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
(1) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มบี คุ ลากรทีม่ คี วามรู้ มีประสบการณ์ทเี่ หมาะสมกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และมีจ�ำ นวน
ที่เพียงพอให้ส่ว นที่เกี่ยวของกับ การจั ด ทำ � และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในการให้ ค วามเห็ น ชอบการเปิ ด เผยข้ อ มูล
คณะกรรมการบริษัทคำ�นึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(1.2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีทเี่ กีย่ วกับระบบควบคุมภายใน
(1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1.4) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
(2) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงานประจำ�ปี และ แบบ 56-1 ทีส่ ะท้อน
ฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน
หลักการปฏิบัติที่ 7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำ�ระหนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อคณะ
กรรมการอย่างสม่ำ�เสมอ พร้อมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว หากมีสัญญาณบ่งชี้ปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน
(2) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารเสนอรายการ หรือความเห็นสำ�หรับให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการบริษทั
มั่นใจแล้วว่าจะมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดำ�เนินกิจการหรือสภาพคล่องทางการเงิน
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หลักการปฏิบัติที่ 7.3 การจัดท�ำแผนและกลไกการแก้ปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่กิจการ
มีแนวโน้มจะประสบปัญหา หรือมีแนวโน้มมีปัญหาทางการเงิน โดยจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการด�ำเนินงานทุกด้าน
ของบริษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีก่ �ำหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งเสนอคณะกรรมการบริษทั
พร้อมทั้งก�ำกับดูแล ทบทวน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติมาตรฐานกลยุทธ์ และการชี้วัดความเสี่ยง โดยรวม
ทีค่ รอบคลุมทัง้ องค์กร  ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายบริหารความเสีย่ งทีก่ �ำหนดเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าความเสีย่ งต่าง ๆ อยูใ่ นกรอบ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจ�ำ
หลักการปฏิบัติที่ 7.4 การจัดท�ำรายงานความยั่นยืน ตามความเหมาะสมของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้จดั ท�ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพือ่ การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน สอดคล้อง
กับวิสยั ทัศน์ขององค์กร คือ “ตอบโจทย์ดว้ ยนวัตกรรม เติบโตร่วมกันอย่างยัง่ ยืน วิถชี วี ติ ด้านแฟชัน่ และความปลอดภัย คุณภาพ
ทีค่ ดั สรรมาเพือ่ คุณ”  หรือ “Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance Lifestyles
in Leather & Safety Products” ได้ถูกน�ำไปเชื่อมโยงกับการบวนการท�ำงานของฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อเป็นแรงหนุน
และขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความยั่งยืนให้องค์กร โดยการการด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงาน
ความยั่งยืนที่มีความเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น การปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
หลักการปฏิบัติที่ 7.5   จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำ�หน้าที่ตัวอย่างในการติดต่อ สื่อสารระหว่างบริษัท
กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายสื่อสารและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นอย่างเหมาะสม
เท่าเทียม ทันเวลา  และใช่ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์และมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก และยังได้ให้ฝา่ ยจัดการก�ำหนดทิศทาง
และสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักการปฏิบัติที่ 7.6 ส่งเสริมให้นำ�เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งประกอบ
ด้วยข้อมูลที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริษัท
โดยสม�่ำเสมอเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
หลักการปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักการปฏิบัติที่ 8.1 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท
(1) คณะกรรมกรบริษทั ดูแลและให้ความสำ�คัญในทุกประเด็นทีส่ �ำ คัญ ทัง้ ประเด็นทีถ่ กู กำ�หนดในกฎหมายและประเด็น
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำ�เนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ทปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณา และ/หรือ อนุมัติในเรื่องสำ�คัญนั้น ๆ
(2) คณะกรรมการบริษัทมีการสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ดังนี้
(2.1) เปิดโอกาสและก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่
ถ้าไม่สมควร จะชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ถือหุ้นที่ได้ท�ำการเสนอวาระเข้ามาและเปิดเผยไว้ใน
เว็บไซด์ของบริษัท
(2.2) เปิดโอกาสและก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า ซึ่งหลักเกณฑ์ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า 
(3) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้จัดทำ�หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการ
ใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
(4) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้สง่ เอกสารการประชุมพร้อมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทเป็นเวลา 15 วันก่อนการประชุม และไม่น้อยกว่า  7 วันก่อนการประชุม
สำ�หรับเอกสารการประชุมภาษาอังกฤษ
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(5) คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคำ�ถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำ�หนดหลักเกณฑ์การส่งคำ�ถาม
ล่วงหน้า และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท
(6) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวของ ได้มีมีการจัดทำ�เป็นทั้งภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซด์
บริษัท
หลักการปฏิบัติที่ 8.2    ดูแลให้การดำ�เนินเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และ
เอื้อต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดวันเวลาทีเ่ หมาะสม และเพียงต่อการอภิปราย และกำ�หนดสถานทีป่ ระชุมทีส่ ะดวก
ต่อการเดินทาง
(2) ไม่มีการจำ�กัดกัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้น คือไม่มีการกำ�หนดให้ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้รับมอบฉันทะต้องนำ�เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กำ�หนดไว้
(3) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียง และนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้วยการใช้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ�
(4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำ�หน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งเป็นผู้จัดสรรเวลาสำ�หรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำ�ถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
(5) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม
ซึ่งถือว่าเป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
(6) กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นประจำ�ทุกปี
(7) ก่อนเริ่มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำ�นวน สัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และของผู้ถือหุ้น
ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
(8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(9) มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิดเผย
ผลการลงคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระให้ทปี่ ระชุมรับทราบพร้อมทัง้
บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
หลักการปฏิบัติที่ 8.3 ดูแลให้มมี กี ารเปิดเผยมติทปี่ ระชุม และรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(1) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มกี ารเปิดเผยมติทป่ี ระชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันถัดไปหลังวันประชุม
ผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
(2) ส่งสำ�เนารายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้
(3)  ดูแลให้รายงานการประชุมมีการบันทึกข้อมูลที่สำ�คัญดังนี้
(3.1) รายชื่อกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม
(3.2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
(3.3) ประเด็นค�ำถามค�ำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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