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นโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดี
บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“NDR” หรื อ “the Company”) ได้ดาํ เนินธุรกิจโดยยึดมันการดําเนินธุ รกิจทีจะต้องเติบโต
อย่างมันคง และมี ค วามรั บผิด ชอบต่อผูเ้ กี ยวข้องทังหมด รวมถึ งแต่ ไม่ จาํ กัด เพียงแค่ ผูถ้ ือหุ้น , พนักงานบริ ษทั ฯ, ลูกค้า, และ
ผูบ้ ริ โภค โดยให้ความสําคัญกับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และคํานึงถึงคุณธรรม ซึงตรงกับหลักการพืนฐานของการ
กํากับดูแลกิจการทีดี
การกํากับดูแลกิจการทีดีนนถื
ั อเป็ นเครื องมือเพือเพิมมูลค่า และส่ งเสริ มการเติบโตอย่างยังยืนของบริ ษทั ฯ โดยแสดงให้เห็นถึงการ
มีระบบบริ หารจัดการทีมีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ งช่วยสร้างความเชือมันและความมันใจต่อผูถ้ ือหุ้น ผูล้ งทุน ผูม้ ี
ส่วนได้เสี ย และผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ จึงเห็นสมควรทีจะกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการขึนมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยได้รวบรวมหลักการและแนวปฏิบตั ิทีดี ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สําหรั บบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ออกโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สําหรั บบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ งออกโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) มาปรับใช้ให้เข้ากับหลักปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ
โดยมีหลักการทีสําคัญ ดังนี

หลักการกํากับดูแลกิจการ สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549
หมวดที 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น ซึ งบริ ษทั ฯ จะไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการ
ละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น และจะส่งเสริ มให้ผถู้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน เพือสร้างความมันใจว่าผูถ้ ือหุ ้นทุกรายได้รับสิ ทธิ
พืนฐานต่างๆ อันได้แก่ การซือขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษทั ฯ การได้รับข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ
การเข้าร่ วมประชุมเพือใช้สิทธิ ออกเสี ยงในทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการถอดถอนกรรมการ แต่งตังผูส้ อบบัญชี และเรื องทีมีผลกระทบ
ต่อบริ ษทั ฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิมทุน และการ
อนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น การแสดงความคิดเห็นในทีประชุมอย่างเป็ นอิสระ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื องสําคัญอืนๆ
ของบริ ษทั ฯ ทังนี ผูถ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิ ออกเสี ยงตามจํานวนหุ้นทีถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิ ออกเสี ยงหนึ งเสี ยง โดยได้ดาํ เนิ นการ
ดังต่อไปนี
1. เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารทีสําคัญ และจําเป็ นสําหรับผูถ้ ือหุ้นอย่างสมําเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมทีระบุวนั เวลา สถานทีจัดประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารทีเกียวข้องให้ผถู ้ ื อหุ ้นอย่าง
ครบถ้วน ได้แก่
(1) แผนทีของสถานทีจัดประชุม
(2) รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม
(3) รายงานประจําปี
นโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี

แก้ไขครังที 7

วันที 11 พฤศจิกายน 2564

3

(4) แบบหนังสื อมอบฉันทะข้อมูลเกียวกับกรรมการอิสระ เพือให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถเลือกทีจะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทน
ได้ซึงในหนังสื อนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารทีผูถ้ ือหุ ้นจะต้องนํามาแสดงในวันประชุมด้วย
(5) ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนทีเกียวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวจะต้องส่งให้ผถู้ ือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อให้เป็ นไปตามทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
ซึ งในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ งแบบใดทีบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับ
หนังสื อนัดประชุม
3. เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ เกียวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพือเปิ ดโอกาส
ให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้น สามารถส่ งความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
4. ก่ อนเริ มการประชุม ประธานทีประชุมจะชี แจงเกียวกับกฎเกณฑ์ทีใช้ในการประชุมเกี ยวกับจํานวน/สัดส่ วนผูถ้ ื อหุ้นทีเข้า
ประชุม ทังทีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง โดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับ
คะแนน ซึ งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าทีของบริ ษทั ฯ ดําเนิ น การตรวจนับคะแนนเพือความ
โปร่ งใส และแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม ทังนี ประธานทีประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุม
อย่างเพียงพอ
5. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผถู้ ือหุ้นได้ซกั ถามในประเด็นต่างๆ ทีเป็ นข้อสงสัย หรื อแสดง
ข้อคิดเห็นเพิมเติมได้ ก่อนทีจะลงคะแนน และสรุ ปมติทีประชุมของแต่ละวาระ โดยทีกรรมการ และกรรมการบริ หารทีดํารง
ตําแหน่งเฉพาะเรื องต่างๆ จะร่ วมชีแจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ้นด้วย และเมือการประชุมแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ
จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นตรวจสอบได้
6. ให้สิทธิ ผูถ้ ือหุ้นทีมาร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ้นภายหลังเริ มการประชุมแล้ว มีสิทธิ ออกเสี ยงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระทีอยู่
ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
7. กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยผูถ้ ือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื องทีเกียวข้องได้
8. ดําเนิ นงานอย่างมี ประสิ ท ธิ ภาพในการสร้ างความเจริ ญเติ บโตอย่างยังยืนแก่ องค์กร เพือให้ผูถ้ ื อหุ้ นได้รั บผลตอบแทนที
เหมาะสม
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หมวดที 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ คํานึงถึงผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทังผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ้นทีไม่ใช่ผบู ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่, ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย และผูถ้ ือ
หุ ้นต่างชาติ สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบตั ิทีเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีสิทธิทีจะเสนอเพิมวาระการประชุมและเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ก่อนทีจะส่ งหนังสื อนัดประชุม โดยแจ้งวิธีการและกําหนดระยะเวลาสิ นสุ ดในการให้สิทธิผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ดําเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระทีระบุในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิมวาระเพือพิจารณาเรื อง
อืนนอกจากทีระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) เนืองจากวาระทีสําคัญทีผูถ้ ื อหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูล
ก่อนการตัดสิ นใจ
3. กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าทีดูแลผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อย โดยผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น
หรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และหาวิธีเยียวยาทีเหมาะสม
หรื อกรณี เป็ นข้อเสนอแนะทีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื องสําคัญทีมีผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม
หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื องดังกล่าวต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ้นเพือพิจารณากําหนด
เป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
4. นําเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพือเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นและสนับสนุนให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะ
รู ปแบบทีสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
5. จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ สําหรับผูถ้ ือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยง โดยเฉพาะสําหรับผูถ้ ือหุ ้นทีไม่เห็นด้วย
และงดออกเสี ยง เพือให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละเรื องได้อย่างเป็ นอิสระโดยเมือจบการประชุ มผู ้ ถื อหุ ้น
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
6. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการทีเสนอแต่งตังเป็ นรายคน
7. กําหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือให้กรรมการ
ผูบ้ ริ ห าร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบ ัติ ทังนี เพือไม่ให้ เ กิ ด ผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ และในกรณี ทีพนักงานหรื อ
ผูบ้ ริ หารนําข้อมูลไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้เพือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูเ้ กียวข้อง จะถื อเป็ นความผิดร้ายแรงและถูก
ลงโทษทางวินัย และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่ งรายงาน
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8. กําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เกียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทังนี เพือรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ และในการประชุมผูถ้ ือหุ้น กรรมการและผูบ้ ริ หาร
นโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี
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บริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยของตนในแต่ละวาระ เพือให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมทีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารทีมีส่วน
ได้ส่วนเสี ยดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนันๆ
หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ซึ งได้แก่ ผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี
คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
นโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เพือส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมังคัง
ความมันคงทางการเงิน และความยังยืนของกิจการ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
1. ผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซือสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และพยายามทีจะพัฒนากิจการให้
เจริ ญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการทีดี เพือสร้างผลตอบแทนทีเหมาะสมให้กบั การลงทุนของผูถ้ ือหุ้น และผูล้ งทุน
อย่างต่อเนืองและยังยืน โดยยึดหลักการการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมําเสมอ และ
ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2. ลูกค้า
บริ ษัทฯ ตระหนักถึ งความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ จึงได้น ํามาตรฐานบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ
มาตรฐานระบบการจัด การคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ IATF16949:2016 เข้ามาใช้ใ นองค์กร โดยได้กาํ หนด
นโยบายคุณภาพไว้ว่า “มุ่งมันพัฒนา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์สินค้าและบริ การ เพือก้าวสู่ สากล” มีการกําหนดราคาที
เหมาะสม รั กษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสมําเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยังทีจะเพิมประโยชน์ให้แก่
ลูกค้าอย่างต่อเนือง และปฏิบตั ิตามเงือนไขต่างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
3. คู่คา้ และ/หรื อ เจ้าหนี
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะสร้างความสัมพันธ์ทีดี ทางธุ รกิจกับคู่คา้ และ/หรื อ เจ้าหนี ดําเนิ นธุ รกิ จบนพืนฐานของความ
เกือหนุนทีเป็ นธรรมต่อทังสองฝ่ าย ให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อ เจ้าหนีอย่างเสมอภาค โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของบริ ษทั ฯ หลีกเลียงสถานการณ์ทีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทังปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด
เพือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์
คําประกัน และเรื องอืนใดทีได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี เพือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
4. คู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายทีจะปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตังอยู่บนพืนฐานของกติกาการแข่งขันทียุติธรรม ไม่แสวงหา
ข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื อเสี ยงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริ ง
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5. พนักงาน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึ งเป็ นทรัพยากรทีสําคัญของบริ ษทั ฯ ซึ งจะมีส่วนช่ วยส่ งเสริ ม และผลักดันให้
องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตทีดี โดยมี
สภาพการจ้างทียุติธรรม มีสวัสดิการทีเหมาะสม มีโอกาสทีจะพัฒนาความก้าวหน้า มีสภาพการทํางานทีปลอดภัยและถูก
สุ ข อนามัย มี การปฏิ บัติ ตามกฎหมายและข้อบัง คับต่างๆ ที เกี ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนปฏิบตั ิต่อ
พนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์
6. รัฐบาล
บริ ษัทฯ ดําเนิ น ธุ รกิ จเพือการเสริ มสร้ างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบ ัติตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบทีเกียวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทัวไป
7. ชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ ที
เกียวกับความปลอดภัย ความมันคง สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมอย่างถู กต้องเหมาะสม และคํานึ งถึงผลกระทบที มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม อีกทัง ยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสํานึก
ของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึนในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนืองและจริ งจัง
หมวดที 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื องการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯ ทังข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทาง
การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 56-1
One Report หนังสื อเชิญและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯโดยมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมําเสมอ
บริ ษทั ฯ ได้ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ทีกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืนของรัฐอย่างเคร่ งครัด เช่น
1. การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนัน มีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรอง
โดยทัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอทีจะดํารงรักษา
ไว้ซึงทรัพย์สิน และเพือให้ทราบจุดอ่อนเพือป้องกันการทุจริ ต หรื อการดําเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบตั ิ
อย่างสมําเสมอ รวมทังเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชี ทีเป็ นอิสระว่าถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
2. ในด้านความโปร่ งใสนัน คณะกรรมการได้แต่งตังกรรมการตรวจสอบ เพือตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน
และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง
นโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี

แก้ไขครังที 7

วันที 11 พฤศจิกายน 2564

7

ทังนี รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้ อบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจําปี 56-1 One Report
3. กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ีเกียวข้อง ในกรณี ทีมีส่วนได้เสี ยที
เกียวข้องกับบริ ษทั ฯ
4. เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ดย่อย จํานวนครั งของการประชุ ม และจํานวนครั งที
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 56-1 One Report
5. เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทังรู ปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนทีแต่ละท่านได้รับจากการ
เป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ งมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริ ษทั ฯ
โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนินงานทังระยะสัน ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริ หารความ
เสี ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และ
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามแผนทีวางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โดยคณะกรรมการของบริ ษทั มาจากการแต่งตังจากทีประชุมผูถ้ ือหุ้น ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่าน เป็ นกรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร และ กรรมการ ผูจ้ ดั การ เพือให้เกิดการถ่วงดุลและ
การสอบทานการบริ หารงาน ทังนี บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดขอบเขต อํานาจ หน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร
และกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพือมิให้กรรมการบริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จาํ กัด
2. คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นมันใจได้ว่า บริ ษทั ฯ มีการดําเนินงานและกลันกรอง
อย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
เพือปฏิบตั ิหน้าทีเฉพาะเรื องและเสนอเรื องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษ ัท ที เป็ นกรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 ท่ า น โดยองค์ป ระกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรื อไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กาํ หนดคุณสมบัติ
ของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด รายละเอียด
คุณสมบัติและขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
นโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี
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2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษ ัท จํา นวน 3 ท่ าน โดยองค์ป ระกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน รายละเอียดคุณสมบัติและขอบเขตอํานาจหน้าที ได้ถูก
กําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2.3 คณะกรรมการบริ หาร มีจาํ นวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 2 ท่าน และผูบ้ ริ หารทีไม่ได้เป็ นกรรมการ
บริ ษทั 6 ท่าน รายละเอียดคุณสมบัติและขอบเขตอํานาจหน้าที ได้ถูกกําหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริ หาร
3. บทบาท หน้ าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าทีในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ
ของทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นทีเห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซือสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยสรุ ป
บทบาท หน้าที และความรับผิดชอบทีสําคัญได้ดงั นี
3.1 กํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น การ
ทํารายการทีเกียวโยงกัน และการซื อหรื อขายทรัพย์สินทีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อ
กฎหมายทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
3.2 กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารงานและการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไปตามนโยบายทีได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื องทีต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที
ประชุมผูถ้ ือหุ้น เช่น การเพิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมด หรื อบางส่ วนที
สําคัญให้แก่ บุคคลอืน หรื อการซื อหรื อรั บโอนกิ จการของบริ ษทั อืนมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คนธ์สนธิ
หรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
3.3 พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการอืนตาม
ความเหมาะสม
3.4 ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือง
3.5 จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ฯ
3.6 จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ซึงผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว และนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิ
3.7 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจ การของบริ ษ ทั หรื อเข้าเป็ น
หุ ้ นส่ วนในห้ างหุ ้น ส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่จ ํากัด ความรับ ผิดในห้างหุ้น ส่ วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่ว่า
จะทําเพือประโยชน์ตนหรื อเพือประโยชน์ผอู้ นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตัง
นโยบายกํากับดูแลกิจการทีดี
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3.8 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาทีบริ ษทั ทําขึน หรื อ
ถือหุ้นหรื อหุ ้นกูเ้ พิมขึนหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4. การประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ถือเป็ นหน้าทีสําคัญในฐานะกรรมการบริ ษทั ทีต้องเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมําเสมอ เพือรับทราบ
และร่ วมกันตัดสิ นใจในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดื อนต่อครัง แต่ละครังจะมีการ
กําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจจะมีการประชุมครังพิเศษเพือพิจารณาเรื องทีมีความสําคัญเร่ งด่วน
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื องต่างๆ เพือเข้ารับการพิจารณา
เป็ นวาระการประชุมได้ ทังนี ในการประชุมแต่ละครังบริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
เพือให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ งทําหน้าทีประธานในทีประชุมได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ ทังนี ในการลงมติในทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึง
มีหนึงเสี ยง โดยกรรมการทีมีส่วนได้เสี ยจะไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื องนัน ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธานในทีประชุมจะออก
เสี ยงเพิมขึนอีกหนึงเสี ยงเป็ นเสียงชีขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารจะเข้าร่ วมประชุมด้วยเพือให้ขอ้ มูลทีเป็ นประโยชน์ และรับทราบ
นโยบายโดยตรง เพือให้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมือสิ นสุ ดการประชุม เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าทีจัดทํารายงานการประชุม โดยเสนอให้ทีประชุมรับรอง
ในวาระแรกของการประชุมครังถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื อรั บรองความถู กต้อง ทังนี
กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากทีสุ ดได้
5. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ถื อเป็ นหน้าทีและความรับผิดชอบในการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และทันเวลา ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 56-1 One Report หรื อรายงานความยังยืนประจําปี และการ
เปิ ดผลยสารสนเทศตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการจัดทํารายงานการเงิ นของบริ ษทั ฯ ซึ ง
คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าทีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ ายบัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่ วมกัน
และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงิน
รวมของบริ ษทั รวมทังสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีปรากฏใน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 56-1 One Report งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบ
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โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้ง ได้
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทําและดูแล มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณานโยบายและกําหนดค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับความรั บผิดชอบ และ
สามารถจูงใจให้คณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ ดําเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเสนอขออนุมตั ิต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี ) โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานทางธุรกิจ ประกอบกับสภาวะทางสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณาจากข้อมูลในอดีต เปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการกํากับ
ดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ฯ จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และนักลงทุนตามหลักการข้างต้นแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการเพื่อนําไปสู่ การสร้างความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการที่เป็ นเลิศ โดยคํานึงถึงผลกระทบ
ในระยะยาว การประกอบธุรกิจอย่างเป็ นธรรม และมีจริ ยธรรม เคารพสิ ทธิและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ดูแลผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงความสามารถในการปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง จึงได้นาํ หลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งออกโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) มากําหนดเพิ่มเติม เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นผูน้ าํ หรื อผูร้ ับผิดชอบสู งสุด
ขององค์กรได้นาํ ไปปรับใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน โดย CG Code 2017 ได้วางหลักปฏิบตั ิ
สําหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที่สร้ าง คุณค่า ให้ แก่ กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบตั ิ 1.1 คณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลให้องค์กรมีการ
บริ หารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
นโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี
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หลักปฏิบตั ิ 1.2 ในการสร้ างคุ ณค่าให้แก่ กิจ การอย่างยังยืน คณะกรรมการมีหน้าที กํากับ ดูแ ลกิ จการให้น ําไปสู่ ผล อย่างน้อย
ดังต่อไปนี
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการทีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสีย
(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรื อลดผลกระทบด้านลบต่อสิ งแวดล้อม
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลียนแปลง
หลักปฏิบตั ิ 1.3 คณะกรรมการมีหน้าทีดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หาร ปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง และ
ซือสัตย์สุจริ ตต่อองค์กรและดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
หลักปฏิบตั ิ 1.4 คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมาย
หน้าที และความรั บ ผิด ชอบให้ กรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ และฝ่ ายจัด การอย่างชัด เจน ตลอดจนติด ตามดู แลให้
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าทีตามทีได้รับมอบหมาย
หลักปฏิบัติ 2: กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเป็ นไปเพือความยังยืน
หลักปฏิบตั ิ 2.1 คณะกรรมการมีหน้าทีกําหนดหรื อดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพือความยังยืน โดย
เป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที สอดคล้องกับการสร้ างคุ ณค่าให้ทงกิ
ั จการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสังคม
โดยรวม
หลักปฏิบตั ิ 2.2 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้มนใจว่
ั า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะสัน กลาง หรื อ
ยาว และ/หรื อประจําปี ของกิจการ สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการ
นํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้ างคณะกรรมการทีมีประสิทธิผล
หลักปฏิบตั ิ 3.1 คณะกรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทังในเรื องขนาด องค์ประกอบ
สัด ส่ วนกรรมการทีเป็ นอิสระทีเหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพาองค์กรสู่ วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที
กําหนดไว้
หลักปฏิบตั ิ 3.2 คณะกรรมการมีหน้าทีคัดเลือกบุคคลทีเหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้มนใจว่
ั าองค์ประกอบและ
การดําเนินงานของคณะกรรมการเอือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมีอิสระ
หลักปฏิบตั ิ 3.3 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการทีโปร่ งใสและชัดเจน เพือให้
ได้คณะกรรมการทีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบทีกําหนดไว้
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หลักปฏิบตั ิ 3.4 ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้โครงสร้างและอัตรา
ค่าตอบแทนมี ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ด าํ เนินงานตาม
เป้าหมาย ทังระยะสันและระยะยาว
หลักปฏิบตั ิ 3.5 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าทีและจัดสรรเวลาอย่าง
เพียงพอ
หลักปฏิบตั ิ 3.6 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย และการดําเนินงานของบริ ษทั
ย่อยและกิจการอืนทีบริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ในระดับทีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังให้บริ ษทั
ย่อยและกิจการอืนทีบริ ษทั ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
หลักปฏิบตั ิ 3.7 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีประจําปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปด้วย
หลักปฏิบตั ิ 3.8 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับบทบาท
หน้ า ที ลักษณะการประกอบธุ รกิ จ และกฎหมายที เกี ยวข้องกับ การประกอบธุ รกิ จ ตลอดจนสนับ สนุ นให้
กรรมการทุกคนได้รับการเสริ มสร้างทักษะและความรู ้สาํ หรับการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการอย่างสมําเสมอ
หลักปฏิบตั ิ 3.9 คณะกรรมการมี หน้าทีดูแลให้มนใจว่
ั
าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลทีจําเป็ น และมีเลขานุการบริ ษทั ทีมีความรู ้และประสบการณ์ทีจําเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบตั ิ 4.1 คณะกรรมการมีหน้าทีดําเนินการให้มนใจว่
ั า มีการสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรื อผูบ้ ริ หารระดับ
สู งสุ ด และผูบ้ ริ หารระดับสู ง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจําเป็ นต่อการขับเคลือนองค์กร
ไปสู่ เป้าหมาย
หลักปฏิบตั ิ 4.2 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 4.3 คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ื อหุ้นทีอาจมี ผลกระทบต่อการบริ หารและการ
ดําเนินงานของกิจการ
หลักปฏิบตั ิ 4.4 คณะกรรมการมีหน้าทีติดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํ นวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจทีเหมาะสม
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หลักปฏิบัติ 5: ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบตั ิ 5.1 คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ีเกียวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม
หลักปฏิบตั ิ 5.2 คณะกรรมการมีหน้าทีติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม
และสะท้อนอยูใ่ นแผนดําเนินการ เพือให้มนใจได้
ั
ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
หลักปฏิบตั ิ 5.3 คณะกรรมการมีห น้าที ดู แ ลให้ฝ่ายจัดการ จัด สรรและจัด การทรัพยากรให้เป็ นไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล โดยคํานึ งถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสายโซ่ เพือให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักได้อย่างยังยืน
หลักปฏิบตั ิ 5.4 คณะกรรมการควรจัดให้ มีกรอบการกํากับ ดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ องค์กรที
สอดคล้องกับความต้องการ รวมทังดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและ
พัฒนาการดําเนิ นงาน การบริ หารความเสี ยง เพือให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้ มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 6.1 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้มนใจว่
ั าบริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี ยงและการควบคุมภายในทีจะทํา
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวข้อง
หลักปฏิบตั ิ 6.2 คณะกรรมการต้องจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบทีสามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและอิสระ
หลักปฏิบตั ิ 6.3 คณะกรรมการมีหน้าทีติ ดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนได้ระหว่างบริ ษทั กับ
ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริ ษทั และการทําธุรกรรมกับผูท้ ีมีความสัมพันธ์เกียวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะทีไม่สมควร
หลักปฏิบตั ิ 6.4 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบตั ิดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันที
ชัดเจนและสื อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อบุคคลภายนอก เพือให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
หลักปฏิบตั ิ 6.5 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื องร้องเรี ยนและการดําเนินการกรณี มีการชีเบาะแส
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่ าเชือถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบตั ิ 7.1 คณะกรรมการมีหน้าทีรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ
ต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง
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หลักปฏิบตั ิ 7.2 คณะกรรมการมีหน้าทีติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี
หลักปฏิบตั ิ 7.3 ในภาวะทีกิจการประสบปั ญหาทางการเงิน หรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการจะต้องทําให้มนใจ
ั
ได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรื อมีกลไกอืนทีจะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทังนี ภายใต้การ
คํานึงถึงสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หลักปฏิบตั ิ 7.4 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดูแลให้มีการจัดทํารายงานความยังยืนตามความเหมาะสม
หลักปฏิบตั ิ 7.5 คณะกรรมการมีหน้าทีกํากับดู แลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่ วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ทีทําหน้าที
สื อสารกับผูถ้ ือหุ ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
หลักปฏิบตั ิ 7.6 คณะกรรมการมีหน้าทีส่งเสริ มให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิบตั ิ 8.1 คณะกรรมการมีหน้าทีดูแลให้มนใจว่
ั า ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื องสําคัญของบริ ษทั
หลักปฏิบตั ิ 8.2 คณะกรรมการมี ห น้า ที ดู แ ลให้ การดํา เนิ น การในวัน ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้น เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อย โปร่ ง ใส มี
ประสิทธิ ภาพ และเอือให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิของตน
หลักปฏิบตั ิ 8.3 คณะกรรมการมี หน้าทีดูแลให้การเปิ ดเผยมติทีประชุ มและการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น เป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
นโยบายการกํากับดู แลกิจการทีดี ฉบับนี ได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ครังที 5/2564 เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2564

(นายพงษ์ศักดิ สวัสดิวรรณ)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
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