การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
1. ภาพรวมของนโยบายและแนวปฎิบัตกิ ารกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสาคัญและมุ่งมัน่ ดาเนิ นธุ รกิจโดยยึดถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแล
กิ จการที่ ดีและมี จรรยาบรรณบริ ษทั (Code of Conduct) ของกลุ่มที พีไอโพลี น ซึ่ งได้มีการทบทวนและปรั บปรุ ง
อย่างต่อเนื่ อง โดยส่ งมอบให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน และได้แสดงนโยบายการกากับดู แ ล
กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ในเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นแนวทางในการกากับดูแลกิจการใน
ทุ กระดับทัว่ ทั้งองค์กร เพื่ อสร้ างให้เกิ ดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึ งเพื่ อให้ผูล้ งทุ นเข้าใจและสามารถใช้เ ป็ น
แนวทางในการติ ด ตามทิ ศ ทางการด าเนิ นธุ ร กิ จของกลุ่ มบริ ษ ัทต่ อไป ล่ า สุ ด ทางบริ ษ ทั ได้มีป ระกาศแนวทาง
ปฎิบตั ิงานของพนักงานตามวิถีของอิทธิ บาท 4 พรหมวิหาร 4 รายละเอียดดังนี้
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พรหมวิหาร 4
(FOUR SUBLIME STATES OF MIND)
เมตตา (MERCY)
กรุ ณา (KINDNESS)
มุทิตา (SYMPATHETIC JOY)
อุเบกขา (EQUANIMITY)

ความรัก ความปรารถนาให้ผอู ้ ื่นได้สุข
ความปรารถนาให้ผอู ้ ื่นพ้นทุกข์
ยินดีกบั ความสาเร็ จของผูอ้ ื่น ไม่อิจฉาริ ษยา
ความวางเฉย ความวางใจเป็ นกลาง

อิทธิบาท 4
หนทางสู่ ความสาเร็จ (BASIS FOR SUCCESS 4)
ฉันทะ (ASPIRATION)
วิริยะ (EFFORTS)
จิตตะ (CONCENTRATION)
วิมงั สา (R&D)

คือความต้องการที่จะทาใฝ่ ใจรักจะทาสิ่ งนั้นอยูเ่ สมอ
และปรารถนาจะทาให้ได้ผลดียงิ่ ๆขึ้นไป
ขยันพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ยอ่ ท้อ
ตั้งจิตรับรู ้ในสิ่ งที่ทา มีสมาธิ
มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุ ง

หลักอิทธิ บาท 4 ธรรมแห่ งความสาเร็ จ ที่ใช้ ในการทางาน ประกอบด้ วย
ฉันทะ หมายถึง ความรั กงาน-พอใจกับงานที่ทาอยู่
อันดับแรกต้ องสารวจตนเองว่ า มีความชอบหรื อศรั ทธางานด้ านใด แล้ วมุ่ง ไปใน
เส้ นทางนั้น อาจเริ่ มต้ นง่ าย ๆ ด้ วยการตั้งคาถามกับตัวเอง ว่ าทางานเพื่ ออะไร มี
ความสุ ขหรื อไม่ หากงานที่ทาอยู่ไม่ ใช่ งานที่รักเสี ยทีเดียว เผื่อจะได้ มีเวลาค้ นหา
และปรั บเปลี่ยนตัวเอง หรื อปรั บศรั ทธาของตัวเองให้ เข้ ากับงานที่ทาอยู่
วิริยะ หมายถึง ขยันหมัน่ เพียรกับงานที่มี
งานทุกอย่ างจะสาเร็ จได้ ต้องอาศัยความขยันหมั่นเพียร ความวิริยะจึงเป็ นเครื่ องมือ
อีกอย่ างหนึ่งที่จะนาไปสู่ความสาเร็ จได้ ยิ่งขยันเท่ าไรผลตอบแทนที่จะได้ รับมันก็
มีม ากเท่ า นั้น ที่ ส าคั ญความวิ ริยะจะเกิ ดขึ ้นได้ ก็ด้วยความรั กในงานจากฉั นทะ
นั่นเอง และความวิริยะไม่ ใช่ การทางานแบบเอาเป็ นเอาตาย แต่ เป็ นการหมัน่ ฝึ กฝน
ตนเอง
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จิตตะ หมายถึง เอาใจใส่ รับผิดชอบกับงานที่ทา
จิ ตใจที่จดจ่ อกับงานล้ วนเกิดผลดีต่องานที่ทา จิ ตตะเป็ นธรรมะที่แสดงถึง
สติ ความรอบคอบและความรั บผิ ด ชอบที่ จ ะตามมา จิ ต ตะจึ งมี
ความสาคัญในการทางานโดยไม่ วอกแวกออกไปนอกลู่นอกทาง ดังนั้น
เมื่อมีทั้งฉั นทะและวิริยะแล้ ว จิ ตตะจะเป็ นเสมือนรั้ วของเส้ นทางที่ไม่ ให้
ไขว้ เขวออกนอกทางสู่ความสาเร็ จได้
วิมงั สา หมายถึง การพินิจพิเคราะห์ และใช้ ปัญญาตรวจสอบงาน
สุดยอดของวิธีทางานให้ สาเร็ จอยู่ในอิทธิ บาทข้ อสุ ดท้ ายนี ้ วิมงั สา แปลว่ า
การพินิจพิเคราะห์ หมายความว่ า ทางานด้ วยปั ญญา ด้ วยสมองคิ ด ไม่ ใช่
สั กแต่ ว่าทา อาจจะลองทบทวนตัวเองนิ่ ง ๆ ว่ าวันนีท้ ั้งวันทาอะไรบ้ าง
สรุ ปกับตัวเองว่ าทาเพื่ออะไร จะได้ มกี าลังใจต่ อในวันต่ อ ๆ ไป และไม่ ทา
ผิดซ้าซากอีกเช่ นเดิ ม พร้ อมกันนั้นจะสามารถเห็นหนทางได้ ว่า เส้ นทาง
ไหนที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จได้ จริ ง ๆ จะเห็นได้ ว่า หลักธรรมะที่ใช้ ใน
การทางาน เป็ นเรื่ องง่ าย ๆ ใกล้ ตัว
ดังนั้นหากนา หลักอิ ทธิ บาท 4 มาปรั บใช้ ในการทางาน รั กงานที่ทา ขยันทางาน
รั บผิดชอบงาน และรู้ จักไตร่ ตรองให้ ถี่ถ้วน ทางแห่ งความสาเร็ จคงไม่ เกิ นเอื ้ อม
(ที่มาข้ อมูล : กองแผนงาน สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) ซึ่ ง
หลักอิ ทธิ บาท 4 นีเ้ ป็ นหลักสาคัญ และเป็ น หนทางสู่ ความสาเร็ จในการทางาน
ความมุ่งมัน่ ในการสร้ างความสุขที่สมดุลพร้ อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ อย่ างยัง่ ยืน

อริยสั จ 4 (Four Noble Truths)
หัวใจพระพุทธศาสนา (อริยธรรมสู่ การพ้นทุกข์ )
พระอริ ยธรรม ของศาสนาพุทธเป็ นคาสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุ ทธเจ้าเป็ นอภิ ป รั ช ญา
เพื่อสู่ การพ้นทุกข์
1. ทุกข์
(Suffering) ความยากลาบาก ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ สภาพที่ทนได้ยาก
สภาพที่บีบคั้น
2. สมุทยั
(The Cause or Origin of Suffering) การตั้งขึ้น เหตุที่ทาให้เกิดทุกข์ คือ กิเลส
3. นิโรธ
(The Cessation or Extinction of Suffering) ความดับทุกข์ คือ การตัดกิเลส
4. มรรค
(The Path leading to the Cessation or Extinction of Suffering) ธรรมอันฆ่าเสี ยซึ่ ง
กิเลสเป็ นทางที่จะนาไปสู่ ความพ้นทุกข์
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1. ทุกข์ (DUKKHA)
UNSATISFACTION, SUFFERING, PAIN
คาว่าทุกข์ ในอริ ยสัจจ์ ไม่ใช่หมายถึง ทุกข์ ในภาษาไทยอย่างที่เข้าใจกันอย่างเดียว ยังหมายถึง
สภาวะที่ทนอยูใ่ นสภาพเดิมได้ยาก สภาพที่บีบคั้น

2. สมุทยั (SAMUDAYA)
THE ORIGIN OR ARISING OF DUKKHA
พิจารณาจาก ปฏิจจสมุปบาท (CAUSE OF SUFFERING)

เหตุแห่งทุกข์ (หรื อทุกขวิบาก) คือ กิเลส หรื อ อวิชชา

3. นิโรธ ความดับทุกข์ คือ นิพพาน
(EXTINCTION OF SUFFERING)
คือ การตัดกิเลส ได้แก่ การกาจัดกิเลส ด้วยอานาจการดาเนินการตามมรรค 8 จนได้บรรลุมรรคนั้นๆ
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4. มรรค
(THE NOBLE EIGHTFOLD PATHS)
4

ธรรมอันฆ่าเสี ยซึ่ งกิเลส หรื อทาสังโยชน์ ทั้งสิ บให้สิ้นไป
ทางที่จะนาไปสู่ ความพ้นทุกข์ ประกอบด้วย
1.สัมมาทิฐิ
ความเห็นชอบ
2.สัมมาสังกัปปะ
ความดาริ ชอบ
3.สัมมาวาจา
การเจรจาชอบ
4.สัมมากัมมันตะ
การกระทาชอบ
5.สัมมาอาชีวะ
การเลี้ยงชีพชอบ
6.สัมมาวายามะ
ความพยายามชอบ
7.สัมมาสติ
ความระลึกชอบ
8.สัมมาสมาธิ
ความตั้งมัน่ ชอบ

(RIGHT VIEW)
(RIGHT INTENTION)
(RIGHT SPEECH)
(RIGHT ACTION)
(RIGHT LIVEIHOOD)
(RIGHT EFFORT)
(RIGHT MINDFULNESS)
(RIGHT CONCENTRATION)

บทสวดพิชิตมาร ปัญจะมาเร ชิโน นาโถ
ปั ญจะมาเร ชิโน นาโถ ปั ตโต สัมโพธิมตุ ตะมัง
จะตุสจั จัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง
มาร1 5 (สิ่ งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี)
THE EVIL ONE, THE TEMPER, THE DESTROYER
1. กิเลสมาร

(The MARA of Defilement)

2. ขันธ2มาร

(The MARA of Aggregates)

3. อภิสังขาร3มาร
4. เทวปุตตมาร
5. มัจจุมาร

(The MARA of Karma Formations)
(The MARA of Deity)
(The MARA of Death)

หลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิชิตมารทั้ง 5 แล้ว
ก็ได้ทรงตรัสรู ้อริ ยสัจ 4
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หมายเหตุ

1. มาร คือ สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี หรื อจากผลที่หมายอันประเสริ ฐ หรื อสิ่งที่ลา้ งผลาญคุณความดีหรื อต้องการที่กาจัดหรื อขัดขวางบุคคล
มิให้บรรลุผลสาเร็ จอันดีงาม
1. กิเลสมาร
2. ขันธมาร
3. อภิสังขารมาร
4. มัจจุมาร
5. เทวบุตรมาร

คือ ความรัก โลภ โกรธ หลง ความชัว่ ในใจ
คือ มารที่ทาลายธาตุขนั ธ์ ทาให้เจ็บ ป่ วย พิการ ทาให้หมดโอกาสที่จะทาความดี
คือ ความคิด อารมณ์ เป็ นตัวปรุ งแต่งกรรม ขัดขวางไม่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ น 31 ภูมิ
คือ ความตายทาให้หมดโอกาสที่จะความดี
คือ เทวดาที่ชวั่ ร้าย ผูม้ ีฤทธิ์ มีอานาจในการดลจิตดลใจขัดขวางมิให้ทาความดี

2. ขันธ์ 5 กองแห่งรู ปธรรมและนามธรรม 5 หมวด ที่ประกอบเข้าเป็ นหน่วยรวมซึ่งบัญญัติเรี ยกว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน เขา เรา เป็ นต้น ส่ วนประกอบ 5 อย่าง
รวมเข้าเป็ นชีวติ (Five Groups of Existence, Five Aggregates)
1. รู ปขันธ์
กองรู ป ส่ วนที่เป็ นรู ป (Corporeality)
2. เวทนาขันธ์
กองเวทนา ส่ วนที่เป็ นการเสพอารมณ์ ความรู ้สึก สุ ข ทุกข์ หรื อเฉยๆ (Feeling Sensation)
3. สัญญาขันธ์
กองสัญญา ส่ วนที่เป็ นการจาสิ่ งที่ได้รับ ส่ วนที่เป็ นการกาหนดหมายความกาหนดหมายรู ้ในอารมณ์ 6
เช่น ขาว เขียว ดา แดง เป็ นต้น (Perception)
4. สังขารขันธ์
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กองสังขาร ธรรมที่ถูกปรุ งแต่งได้แก่จิต เจตสิ ก ด้วยรู ปที่ปรุ งแต่งจิตให้ดีหรื อชัว่ หรื อเป็ นกลางๆ
คุณสมบัติต่างๆ ของจิต มีเจตนาเป็ นตัวนาที่ปรุ งแต่งคุณภาพของจิตให้เป็ นกุศล อกุศล อัพยากฤต (Mental formation,
Volitional Activities) กายสังขาร-เจตนาทางกาย / วจีสังขาร-เจตนาทางวาจา / มโนสังขาร-เจตนาทางใจ
กองวิญญาณ ส่ วนที่เป็ นความรู ้แจ้งอารมณ์ ความรู ้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง 6 มีการเห็น การได้ยนิ เป็ นต้น
ได้แก่ วิญญาณ 6 (Consciousness)
ขันธ์ 5 ย่อเป็ น 2 คือ นาม และ รู ปขันธ์

5. วิญญาณขันธ์

3. อภิสังขาร 3 คือ ความคิด อารมณ์ ตัวปรุ งแต่งแห่งกรรม ได้แก่
1. ปุญญาภิสังขาร
2. อปุญญาภิสังขาร
3. อาเนญชาภิสังขาร

สภาพที่ปรุ งแต่งกรรมฝ่ ายดี (บุญ)
สภาพที่ปรุ งแต่งกรรมฝ่ ายชัว่ (บาป)
สภาพที่ปรุ งแต่งภพอันมัน่ คงไม่หวัน่ ไหว

4. สังโยชน์ (Fetter) คือ กิเลสที่ผกู มัดใจสัตว์ ธรรมที่มดั ใจสัตว์ไว้กบั ทุกข์ หรื อกิเลสเครื่ องร้อยรัดจิตใจให้อมวัฏฏะ มี 10 อย่าง คือ
 โอรัมภาคิยสังโยชน์
1. สักกายทิฏฐิ
2. วิจิกิจฉา
3. สีลพั พตปรามาส

สังโยชน์เบื้องต่า 5 ได้แก่
มีความเห็นว่าขันธ์ 5 คือตัวตน
มีความสงสัยลังเลในคุณของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
มีความยึดมั่นถือมั่นอยูใ่ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ศีลพรตภายนอกพระพุทธศาสนา
หรือมีความยึดมั่นในข้อปฏิบตั ิที่ผิดในความมุง่ หมายของพระพุทธศาสนา
4. กามราคะ
มีความพอใจในกามคุณ
5. พยาบาท
มีความผูกโกรธ
 อุทธัมภาคิยสังโยชน์ สังโยชน์เบือ้ งสูง 5 ได้แก่
6. รู ปราคะ
มีความพอใจในรู ปสัญญา
7. อรู ปราคะ
มีความพอใจในอรู ปสัญญา
8. มานะ
มีความถือตัวตน ความยึดมัน่ ถือมัน่ ในตัวตน ความรู ้สึกสาคัญตัวว่าดีกว่า เลวกว่า เสมอกับ
9. อุทธัจจะ
มีความฟุ้งซ่ าน
10.อวิชชา
มีความไม่รู้อริ ยสัจ 4
พระโสดาบัน
พระสกทาคามี
พระอนาคามี
พระอรหันต์

ผูท้ าสังโยชน์ท้ งั 3 ข้อ ให้สิ้นไปได้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลพั พตปรามาส
ผูท้ าสังโยชน์ทงั้ 3 ข้อ ให้สนิ ้ ไปได้ และมีราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง
ผูท้ าสังโยชน์เบือ้ งต่า 5 ข้อ ให้สนิ ้ ไปได้
ผูท้ าสังโยชน์เบือ้ งต่า และเบือ้ งสูง ทัง้ 10 ข้อ ให้สนิ ้ ไปได้
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5.

สังขาร (Body and Mental Formations, together with Volitional Formations and Volitional Activities) แปลว่า ร่างกาย ตัวตน สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่ง
ขึ้นเป็ นร่ างกายและจิตใจรวมกั น สังขารยังหมายถึง “การปรุ งแต่ง หรือ “สิ่งที่ถูกปรุ งแต่ง” เครื่องปรุ ง เครื่องประกอบ เครื่องแต่ง ส่วนทั้งหลายของร่ างกาย
จิตใจ ชีวิต วิญญาณ ทั้งหมด สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึน้ (การปรุงแต่งก็คือสิ่งที่หัวสมองของเราคิด ยิ่งเราเป็ นพวกคิดมาก การปรุงแต่งก็จะยิ่งมากเป็ นเงา
ตามตัว และสิ่งที่อยู่ในหัว ก็จะแสดงออกมาทางวาจาและการกระทาจนเกิดเป็ นกรรม และเพราะจิตของเรามีการปรุ งแต่งไม่สิ้นสุด เราจึงก่อกรรม
ไม่สิ้นสุด ส่งผลให้เรากลับมาเกิดใหม่ไม่สิ้นสุด) ในไตรลักษณ์ สังขาร คือ ธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้แก่จิตเจตสิก และรูปทั้งหมด

[ ในปฏิจสมุปบาท

สังขาร 3 คือ

1. กายสังขาร

เจตนาทางกาย

2. วจีสังขาร

เจตนาทางวาจา

3. มโนสังขาร

เจตนาทางใจ

]

สั งขารมีคุณลักษณ์ 3 อย่ าง เรียกว่ า ไตรลักษณ์ ดังนี้
1. อนิจจา
2. ทุกขัง
ไม่เที่ยง
ล้วนเป็ นทุกข์ คือเป็ นไปตามหลักทุกขตา
ไม่สามารถทนทานอยูใ่ นสภาพเดิมได้
ย่อมเสื่ อมโทรมไป เพราะถูกอนิจจตาบีบคั้น

3. อนัตตา
ไม่มีตวั ตนที่แท้จริ ง ไม่สามารถเป็ นไปในอานาจได้

ตรงข้ ามกับ สั งขาร คือ วิสังขาร

วิสังขาร คือ พระนิพพาน เป็ นของเที่ยง ทาให้เกิด นิจจา สุ ขงั อนัตตา (ธรรม)
ในฐานะบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุม่ ทีพีไอโพลีน ตระหนักถึงพันธกิจ
สาคัญในด้านการบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใสและสร้างความเท่าเทียมต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ทีพีไอโพลีน
มุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรให้มีการการกากับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเชื่อมัน่ ว่าหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นระบบ
บริ หารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็ นธรรม สร้างความมัน่ ใจในการลงทุนและสร้างมูลค่าระยะยาวให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
สร้างความเชื่อมัน่ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย รวมถึงทาให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ส่ งเสริ มความสามารถในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ ยืน เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การกากับดูแลกิจการ
ทั้งนี้ การมีการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และมีจรรยาบรรณธุ รกิ จจะสามารถนาพากลุ่มที พีไอโพลีน บรรลุ
เป้ าหมายการเติบโตอย่างมัน่ คง ยัง่ ยืน และสง่างาม สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุก
ฝ่ าย สามารถพัฒนามาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานให้อยู่ในระดับสากล มีการติ ดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อให้
มัน่ ใจว่าได้มีการนาไปใช้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งครอบคลุมถึ งการลงทุ น ซึ่ งจะมี การวางแผนร่ วมกัน กาหนด
แผนงานที่ชดั เจน มีการติดตามผล รายงานความก้าวหน้าของการดาเนิ นงานเป็ นประจา รวมทั้งกาหนดกลยุทธ์และ
เป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนาการเติบโตอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทในฐานะผูน้ าขององค์กร
และมีความเข้าใจถึงประโยชน์และการนาหลักปฏิ บตั ิ การกากับดูแลกิ จการที่ ดีรวมถึงจรรยาบรรณธุ รกิ จไปใช้ใน
องค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
กลุ่มบริ ษทั ที พีไอโพลีน ได้มีการทบทวนปรับปรุ งนโยบายและคู่มือ CG เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
แนวปฏิบตั ิที่ดี การดาเนินธุรกิจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ กาหนดให้กรรมการ
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ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับ ต้องรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งในการทางาน เพื่อเป็ นคามัน่ สัญญา
และนาไปถือปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยคณะกรรมการได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ทีพีไอโพ
ลีน ไว้ดงั นี้
1. คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนมุ่งมัน่ ที่จะนาเอาหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี มาใช้ใน
การดาเนิ นงานมี โครงสร้ างการบริ หารที่ มีความสัมพันธ์กนั ระหว่าง คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูถ้ ื อหุ ้น
รวมทั้งผูม้ ีส่วนได้เสี ย อย่างเป็ นธรรม
2. คณะกรรมการ จะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความทุ่มเท และรับผิดชอบ มีความเป็ นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการ มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สาคัญของบริ ษทั โดย
จะต้องพิ จารณาถึ งปั จจัยเสี่ ยงและวางแนวทางการบริ หาร จัดการที่ มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดาเนิ นการ
เพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการ จะต้องเป็ นผูน้ าในเรื่ องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฏิบตั ิงานตามแนวทางการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และสอดส่ องดูแลเรื่ องการจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยว
โยงกัน
5. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลัน่ กรองงานที่ มี
ความสาคัญอย่างรอบคอบ
6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิหน้าที่
ของคณะกรรมการ
7. คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึ งลู กจ้า งทุ กคนใช้เ ป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บัติ ควบคู่ ไปกับข้อบังคับ และ
ระเบียบของบริ ษทั
8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งในเรื่ องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่ องทางการเงิน
อย่างเพียงพอ เชื่ อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั ได้รับสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้มีหน่ วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้
ข้อมูลแก่นกั ลงทุนและประชาชนทัว่ ไป
9. คณะกรรมการ ต้องให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่ อสารกับบริ ษทั
10. คณะกรรมการต้องจัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่งบริ หารที่สาคัญ
ทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่ งใส เป็ นธรรม
11. คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชันที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
ให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายบริ หารได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน รวมทั้งปฏิ บตั ิ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน
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1.1 นโยบายและแนวปฎิบัตทิ ี่เกีย่ วกับคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ที่จะส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิจ
ให้เกิดประสิ ทธิ ผล มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีการบริ หารจัดการที่เป็ นเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดี
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พนักงาน ลูกค้า และคานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยรวม มีหลักธรรมาภิบาลในการทา
ธุ รกิ จ ที่ ทาให้กระบวนการทางานของผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั มีความโปร่ งใส และตรวจสอบได้ จึ งได้
กาหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฎิบตั ิที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ยึดมั่นในการนาหลักสาคัญในการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี 6 ประการ โดยมีโครงสร้างการบริ หารที่มีความสัมพันธ์กนั ระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรม ดังนี้
 Accountability ความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ และการกระทาของตนเอง
 Responsilbility ความรับผิดชอบต่อการปฏิบิติหน้าที่ดว้ ยความสามารถ และประสิ ทธิ ภาพที่
เพียงพอ
 Equitable Treatment การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็ นธรรม
 Transparency ความโปร่ งใสในการดาเนิ นงานที่ สามารถตรวจสอบได้ และมี การเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างโปร่ งใสแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
 Vision to Creat Long term Value การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กรในระยะยาว
 Ethics การมีจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการและผู้บริ หารบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและ
แผนงานที่สาคัญของบริ ษัท โดยพิจารณาถึงปั จจัยเสี่ ยง และวางแนวทางการบริ หารจัดการที่ มี
ความเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อผลการปฎิ บตั ิ หน้าที่ ต่อผูถ้ ือหุ ้น เป็ นผูก้ าหนดทิ ศทางการ
เจริ ญเติบโต ตัดสิ นใจเรื่ องสาคัญของบริ ษทั ด้วยความระมัดระวังและซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้อง
ดาเนิ นการให้มนั่ ใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่ อถือ ผูถ้ ือ
หุน้ ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
- คณะกรรมการ จะต้องเป็ นผูน้ าในเรื่ องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฏิ บตั ิ งานตามแนว
ทางการกากับดูแลกิ จการที่ดี และสอดส่ องดูแลเรื่ องการจัดการแก้ไขปั ญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
- คณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาบรรณของบริ ษทั
เพื่ อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน รวมถึ งลูกจ้า งทุ กคนใช้เ ป็ นแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริ ษทั
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งในเรื่ องทางการเงินและที่
ไม่ใช่เรื่ องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ของบริ ษัท ได้รั บ สารสนเทศอย่ า งเท่ า เที ย มกัน รวมทั้ง จัด ให้ มี ห น่ ว ยงาน
ประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ขอ้ มูลแก่นกั ลงทุน
และประชาชนทัว่ ไป
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3.

4.

5.

6.

7.

- คณะกรรมการต้องให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน มีสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศและมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่ อสารกับบริ ษทั
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริ หาร เป็ นผู้นาในเรื่ องจริ ยธรรม เป็ นตัวอย่างในการปฎิบตั ิงานตาม
แนวทางการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั และสอดส่ องดูแลในเรื่ องการจัดการแก้ไขปั ญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการบริ ษัท ปฎิบัติหน้ าที่ด้วยความทุ่มเทและรั บผิดชอบ มีความเป็ นอิสระ และมีการ
จัดแบ่ งบทบาทหน้าที่ ระหว่างประธานกรรมการ กับประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร และกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
บทบาทหน้ าที่ประธานกรรมการ
เพื่อให้การแบ่งแยกอานาจหน้าที่ในเรื่ องการกาหนดนโยบายและการบริ หารงานของบริ ษทั แยก
จากกันอย่า งชัด เจน บริ ษ ทั จึ งกาหนดให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ ห าร และ
ผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นคนละบุคคลกัน โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ (ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์
ข อ ง บ ริ ษั ท https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/org-tpi/board-roles-th) ทั้ ง นี้ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริ ษทั ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระในอีกบทบาท โดยมีอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อให้มนั่ ใจว่าโครงสร้างกรรมการของบริ ษทั ได้มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม ดังนี้
1. เรี ยกประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั และ
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ ตลอดจนมีบทบาทในการกาหนดระเบี ยบวาระการประชุ มร่ วมกับ
ผูจ้ ดั การใหญ่
2. มี บทบาทในการควบคุ มการประชุ มให้มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นไปตามระเบี ยบ ข้อบังคับ
บริ ษทั สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ
3. สนับสนุนและส่ งเสริ มให้คณะกรรมการบริ ษทั ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตาม
ขอบเขตอานาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแล ติ ดตามการบริ หารงานของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
5. เป็ นผูล้ งคะแนนชี้ ขาดในกรณี ที่ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มี การลงคะแนนเสี ยง
และคะแนนเสี ยงทั้งสองฝ่ ายเท่ากัน
คณะกรรมการบริ ษัท จัดให้ มีการประเมินผลตนเองและประเมินกรรมการท่ านอื่ นรายปี เพื่อใช้
เป็ นกรอบในการตรวจสอบการปฎิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์
ผลการดาเนินงาน และนามาพัฒนาปรับปรุ งการทางานต่อไป
แผนการสื บทอดตาแหน่ ง คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารต้องดาเนิ นการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าบริ ษทั มี
ระบบคัดสรรบุ คลากรที่ จะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งงานบริ หารที่ สาคัญในทุ กระดับอย่าง
เหมาะสม ต้องมี การเตรี ย มความพร้ อมด้า นบุ คลากร เพื่ อวางแผนการสื บทอดโดยเฉพาะใน
ตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร โดยกาหนดนโยบาย แนวทางการบริ หารและพัฒนาผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการจัด
แผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดารงตาแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตาแหน่งว่าง
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8.

การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง คณะกรรมการบริ ษทั อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อง
ขึ้ นตามความเหมาะสม เพื่ อช่ วยพิ จารณากลัน่ กรองงานที่ มีค วามส าคัญ อย่า งรอบคอบ โดย
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้มี ก ารแต่ ง ตั้ง กรรมการที่ มี ค วามรู ้ ค วามช านาญและเหมาะสมเป็ น
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยท าหน้า ที่ ช่ ว ยปฏิ บัติ ง านที่ ส าคัญ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริ ษ ัท
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วยกรรมการจานวน 6 ท่ าน เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ
จริ ยธรรม และประสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริ หารกิจการต่างๆ ของบริ ษทั ให้มีความ
ถูกต้อง เป็ นธรรม และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี้ ในที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 10/2564 เมื่ อวันที่ 28 ตุ ลาคม 2564 ได้
พิจารณาเรื่ องการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการค่าตอบแทนของบริ ษทั โดยที่
ประชุมได้พิจารณาหารื อร่ วมกันแล้วจึงมีมติ อนุมตั ิให้กรรมการทุกท่านทาหน้าที่คณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการค่าตอบแทนร่ วมกัน

9.

คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ ห าร เป็ นผู้เสนอแนะและพิจารณาก าหนดจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานของบริ ษทั รวมถึงลูกจ้างทุกคน
ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฎิบตั ิควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของบริ ษทั โดยได้แสดง
ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th

10.

คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร จะจัดให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศของบริ ษัท ทั้งในเรื่ องทาง
การเงินและที่ไม่ ใช่ เรื่ องทางการเงินอย่ างเพียงพอ เชื่ อถื อได้ และทันเวลา เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ และผูม้ ี
ส่ วนได้ เ สี ยของบริ ษั ท ได้ รั บ สารสนเทศอย่ า งเท่ า เที ย มกั น รวมทั้ งจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงาน
ประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบในเรื่ องการให้ขอ้ มูลกับนักลงทุน
และประชาชนทัว่ ไป

11.

คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริหาร จัดให้ มีการสนับสนุนการต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชันที่มี
ประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มนั่ ใจว่าฝ่ ายจัดการได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน รวมทั้งปฎิ บตั ิ ตามมาตรการต่ อต้านการคอร์ รัปชัน โดยได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ข อง
บริ ษทั https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/corruption-policy

12.

การพัฒนากรรมการ บริ ษทั กาหนดให้มีการปฐมนิ เทศกรรมการใหม่ และจัดให้มีคู่มือกรรมการ
เอกสาร ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์สาหรับการเป็ นกรรมการ โดยส่ งเสริ มให้กรรมการพิจารณาเข้ารับ
การอบรมกับ สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษ ัท ไทยและสถาบัน อื่ น ๆในหลัก สู ต รที่
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เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่ องตลอดปี เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจในการที่จะดาเนิ นงานให้อยู่ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู ้เกี่ ยวกับบทบาท
หน้าที่ของกรรมการอันจะก่อให้เกิดการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และทันสมัย
13.

การประชุ มคณะกรรมการและการได้ รั บเอกสารข้ อ มูล คณะกรรมการทุ กคนควรเข้า ประชุ ม
คณะกรรมการ โดยมี สานักกรรมการเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัด เตรี ย มเอกสาร สถานที่ และ
ประสานงานในการประชุ ม กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุ ม ระเบี ยบวาระการ
ประชุ มและข้อ มู ลการประชุ มเพื่ อนาไปศึ กษาล่ วงหน้า พอสมควร โดยบริ ษทั ได้จัด ให้มีการ
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสม่ าเสมอโดยเฉลี่ ยอย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั้ ง และอาจมี การ
ประชุมเพิ่มตามความเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถกากับควบคุมและดูแลการ
ปฏิ บตั ิ งานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่ อง (รายละเอียดของกาหนดการประชุ มคณะกรรมการใน
เบื้องต้นปรากฎตามเว็บไซต์ของบริ ษทั https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/time-table-board-th ) ในการ
ประชุ มทุกครั้งมีการจัดสรรเวลาในการประชุ มไว้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ เพื่อกรรมการจะ
สามารถพิจารณาเรื่ องเข้าวาระประชุ มโดยทัว่ กัน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารเป็ นผูร้ ่ วมกาหนดวาระประชุ ม และพิจารณาเรื่ องเข้าวาระประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกประเด็นที่สาคัญในการดาเนิ นธุ รกิจได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโดย
ครบถ้วน โดยกรรมการแต่ละคนมีอิสระในการเสนอเรื่ องเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุม และมี
การแสดงความเห็ นอย่า งเปิ ดเผยและเสรี โดยมี การส่ งเสริ มให้ใช้ดุลยพิ นิจที่ ร อบคอบในทุ ก
ประเด็นที่เข้าสู่ ที่ประชุม

14.

การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่ างๆ ของคณะกรรมการจะต้องได้คะแนนเสี ยงเห็นด้วยไม่นอ้ ย
กว่าสองในสามของกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม

15.

การประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท อาจจะมีได้ ท้ ังการประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด หรื อ
บางส่ วน โดยบริ ษ ัท จะต้อ งปฏิ บัติ ต ามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องในเรื่ องการประชุ มคณะกรรมการอย่า งถู กต้อง มี การจดบันทึ กการประชุ มเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริ ษทั อย่าง
เป็ นระบบ และมีการรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างดี

16.

ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท บริ ษัทปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดเรื่ อง
การประชุ มคณะกรรมการอย่ างถู กต้ อง มี การจดบันทึ กการประชุ มเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร และ
จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว จากคณะกรรมการบริ ษทั อย่างเป็ นระบบ และมี
การรักษาความปลอดภัยเป็ นอย่างดี
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17.

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั มีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม และให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการและผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษ ัท ทั้ง นี้ ค่ า ตอบแทนกรรมการได้รั บ การอนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ด้ว ย ในส่ ว นของ
ค่ าตอบแทนผูบ้ ริ หาร บริ ษทั กาหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม โดยพิ จารณาจากภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ผลการปฏิ บตั ิ งาน ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และแนวปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั จด
ทะเบียนที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน

18.

เลขานุ การบริ ษัท คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่ งตั้งเลขานุ การบริ ษทั เพื่ อทาหน้าที่ ดูแลการประชุ ม
คณะกรรมการและการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้เป็ นไปอย่างราบรื่ นและโปร่ งใส เป็ นไปตามระเบียบ
และกฎหมาย ติดตามให้มีการปฏิ บตั ิ ตามอย่างถูกต้องและสม่าเสมอ นอกจากนี้ ยงั ปฏิ บตั ิ หน้าที่
ในการดู แ ลกิ จ กรรมของคณะกรรมการบริ ษ ทั รวมทั้ง ประสานงานให้มี ก ารปฏิ บัติ ต ามมติ
คณะกรรมการและให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั

19.

หลักการการไปดารงตาแหน่ งอื่นของผู้บริหารกลุ่มบริษทั ทีพไี อโพลีน
รายละเอียดแสดงไว้ในหัวข้อ 8 รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ ข้อย่อย
8.1.3 การกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

1.2 นโยบายและแนวปฎิบัตทิ ี่เกีย่ วกับผู้ถือหุ้น และผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญในการบริ หารองค์กรตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ส่ งเสริ มให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่ปฏิบตั ิงานด้วยความโปร่ งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า พนักงาน
สังคม และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอื่นๆ สรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญและเคารพในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ มาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการรักษาสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานที่ผถู ้ ือหุน้ พึงได้รับอย่างเป็ นธรรมตามกฎหมาย ดังนี้
1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นภายในเวลาไม่เกิ น 4 เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั และในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของ ผูถ้ ือหุ น้ หรื อเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บงั คับที่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ แล้ว บริ ษทั ก็จะเรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นกรณี ไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ได้จดั ให้มีการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นในวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุ มชั้น 9 อาคารที พีไอ ทาวเวอร์ เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตดั
ใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมจานวน 12 คน
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โดยมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมาย ทาหน้าที่เป็ นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนน
เสี ยงตลอดการประชุม ซึ่ งประธานกรรมการได้ดาเนิ นการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด และผลการ
ประชุมมีมติอนุมตั ิครบทุกวาระ
2. การส่ งหนังสื อเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่ วงหน้ า
เมื่อคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้มีการจัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั จะดาเนิ นการเปิ ดเผยมติการประชุม วัน
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม โดยละเอียดล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ http://www.tpipolene.co.th ก่อนการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุม
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้บริ ษทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยน
หลักทรัพย์ของบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการจัดส่ งหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ซึ่ งหนังสื อ
เชิ ญ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมี ร ายละเอี ย ดการประชุ ม รวมทั้งข้อมู ลประกอบที่ สาคัญและจาเป็ นสาหรั บการตัด สิ นใจ
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุ มที่ ผ่านมา รายงานประจาปี พร้อมเอกสารประกอบการประชุ ม
หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือ
หุ น้ และได้ประกาศลงในหนังสื อพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่ อง 3 วัน เพื่อบอกกล่าวการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การล่วงหน้า โดยผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติจะได้รับเอกสารหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นฉบับภาษาอังกฤษ
สาหรับนักลงทุนสถาบัน บริ ษทั ได้ติดต่อกับตัวแทนนักลงทุนสถาบัน เพื่อประสานงานและให้ขอ้ มูลนัก
ลงทุนสถาบัน ในการเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนวันประชุม
3. การอานวยความสะดวกแก่ ผ้ ถู ือหุ้น
บริ ษทั ได้อานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวก มีการ
ตรวจสอบเอกสารผูเ้ ข้าร่ วมการประชุ ม ให้ผูถ้ ือหุ ้นลงทะเบี ยนล่วงหน้าก่ อนการประชุ ม 1 ชัว่ โมง และใช้ระบบ
บาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผูถ้ ือหุ น้ แต่ละรายที่ได้จดั พิมพ์ไว้บนแบบฟอร์ มลงทะเบียนหรื อหนังสื อมอบฉันทะ
เพื่ ออานวยความสะดวกและรวดเร็ วในการลงทะเบี ยน รวมถึ งจัดให้มีการเลี้ ยงรับรองที่ เหมาะสมแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่
มาร่ วมประชุมด้วย
4. การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั จัดสถานที่ประชุมที่อาคารทีพีไอทาวเวอร์ ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่ระบบขนส่ งสาธารณะเข้าถึง โดยก่อน
เริ่ มประชุมผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้มีการชี้ แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่ตอ้ งลงมติในแต่ละ
วาระ โดยเมื่อมีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดาเนินการ
ประชุ มอย่างเหมาะสม โดยในระหว่างการประชุ มจะเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้แสดงความคิดเห็น และซักถามใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่พิจารณาในวาระนั้นๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุ ปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ
โดยในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะมี การจดบันทึ กรายงานการประชุ มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสรุ ปด้วยการลงมติ
พร้อมนับคะแนนเสี ยง
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5. การดาเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษทั จะจัดส่ งรายงานสรุ ปผลการลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
1 วันหลังเสร็ จสิ้ นการประชุ ม และจะจัดส่ งรายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและ
นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในกาหนด 14 วัน นับจากวันประชุม
และได้มีการเผยแพร่ รายงานการประชุมให้แก่ผูถ้ ือหุ น้ ผ่านทาง Website ของบริ ษทั ที่ http://www.tpipolene.co.th
ไปพร้อมกันด้วย
การแจ้ งเชิญประชุมล่ วงหน้ า
ในปี 2564 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้มีการ
จัดการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ในวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยได้เปิ ดเผยมติ การประชุ ม วันประชุ ม และ
ระเบี ยบวาระการประชุ มและแจ้งข่าวประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ทราบล่วงหน้าในวันที่ คณะกรรมการมี มติ ก่อนการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรั พย์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหลักทรัพย์ของ บริ ษทั จะเป็ นผูด้ าเนิ นการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมที่มี
รายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับการตัดสิ นใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ
รายงานการประชุ มที่ ผ่านมาซึ่ งมี รายละเอี ยดครบถ้วน รายงานประจาปี พร้ อมทั้งเอกสารประกอบการประชุ ม
เอกสารที่ตอ้ งใช้ในการมอบฉันทะและระบุวิธีการใช้ไว้ชดั เจน โดยจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14 วัน
ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น หนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ส่ ง ออกวัน ที่ 7 เมษายน 2564 และได้ท าการประกาศลงใน
หนังสื อพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ ติ ดต่อกันต่อเนื่ องฉบับละ 3 วัน ก่อนวัน
ประชุ ม ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน (วันที่ 31 มีนาคม , 1 - 2 เมษายน 2564) เพื่อบอกกล่าวเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการ
ล่วงหน้าเพียงพอสาหรับการเตรี ยมตัวก่อนมาเข้าร่ วมประชุม
ทั้งนี้ ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ได้นาข้อมูลหนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและเอกสารประกอบ
เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุม (เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2564) ในการดาเนินการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริ่ มการประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้พิธีกรผูด้ าเนินการประชุม แนะนา
คณะกรรมการ คณะผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และที่ปรึ กษากฎหมาย ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นคนกลางและสักขีพยาน
ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้ แจงกติกาทั้งหมด รวมถึงวิธีนบั คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ ตอ้ งลงมติในแต่ละวาระ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงการใช้สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระด้วยบัตรลงคะแนนตามวาระอย่าง
ชัดเจน และเมื่อมีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระแล้ว
ประธานจะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกรายแสดงความคิด เห็นข้อเสนอแนะ และถามคาถามในแต่
ละวาระซึ่ งในปี 2564 เป็ นการจัดประชุ มภายใต้สถานการณ์ ควบคุ มการระบาดของโรคโควิด -19 นี้ บริ ษทั ได้
จัดเตรี ยมกระดาษคาถามให้ผเู ้ ข้าประชุมสอบถามแทนการใช้ไมโครโฟน จากนั้นประธานฯ และผูบ้ ริ หารจะตอบข้อ
ซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นและให้ความสาคัญกับทุกคาถาม
ประธานจะดาเนิ นการประชุ มตามลาดับวาระการประชุ มและไม่เพิ่มวาระการประชุ มโดยไม่แจ้งให้ผูถ้ ือ
หุน้ ทราบล่วงหน้าเว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเข้าร่ วมประชุม หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งถือหุ ้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ าย
15

ได้ท้ งั หมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา
ระเบียบวาระที่กาหนดไว้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจาปี 2564 ไม่มีการเปลี่ ย นลาดับระเบี ย บวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาเรื่ องอื่ นที่ ไ ม่ ไ ด้
กาหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด
อนึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึก รายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุ ปด้วยการลง
มติพร้อมกับนับคะแนนเสี ยง ทั้งนี้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี 2564 ได้กาหนดการประชุมเวลา 16.30
นาฬิกา โดยเริ่ มรับลงทะเบียนเวลา 15.00 น. โดย ณ ตอนเปิ ดประชุม มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมการประชุมรวมจานวนทั้งสิ้ น
158 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 42 ราย และรับมอบฉันทะ 116 ราย รวมจานวนหุ น้ ทั้งสิ้ น 14,136,355,337 หุ น้
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 73.91 ซึ่ งเกิ น กว่ า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ ้น ที่ จ าหน่ า ยได้แ ล้ว ทั้ง หมดของบริ ษ ัท จ านวนทั้ง สิ้ น
19,126,486,900 หุน้ โดยมีผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย
กรรมการทั้งคณะเข้าร่ วมประชุมจานวน 12 ท่าน โดยประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ ประชุ ม
ประธานกรรมการเฉพาะเรื่ องทุกคณะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมทั้ง
ผูบ้ ริ หารระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ผชู ้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริ หารจากบริ ษทั ในกลุ่มทีพีไอโพลีน
ที่ อยู่ดา้ นหน้าเวที เพื่อชี้ แจงและให้ขอ้ มูลในกรณี ที่มีขอ้ สอบถามที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ั บมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย
• ผูส้ อบบัญชีจากจาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เข้าร่ วมประชุม คือ
1. คุณบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ
2. คุณฉัตรศรณ์ ลิขิตพิพฒั นะกุล
3. คุณมณฑิรา ศิริรักษ์
• ที่ ปรึ กษากฎหมายจาก บริ ษทั เอสซี แอล นิ ชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จากัด (ทาหน้าที่ เป็ นสักขี พยาน
ตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสี ยงกรณี มี ข้อโต้แย้งตลอดการประชุม) ได้แก่
1. นายวีระ คามี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์
แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์
สาหรับการประชุมคู่มือการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของ กาหนดให้กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน
จัดทารายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ท้ งั ที่ เป็ นแบบรายงานประจาปี และแบบรายงานใหม่ระหว่างปี กรณี มี
การเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื อมีผลประโยชน์ที่ขดั แย้งกับบริ ษทั จะต้องแจ้งให้ที่
ประชุ มทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรื องดออกเสี ยงในเรื่ องนั้น ๆในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น หากมีกรรมการท่านใดมี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงด
ออกเสี ยงในวาระนั้น ๆ
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การเปิ ดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 บริ ษทั ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) ได้จดั ส่ งรายงานสรุ ปผลการลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้
ตลาดหลักทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรั พ ย์ภ ายในช่ วงเย็นหลังจากเสร็ จสิ้ นการประชุ ม (วันที่ 22
เมษายน 2564 ) และจัดส่ งรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ (ซึ่ งจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุ
จานวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ และข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนน
เสี ย ง และผลการนับ คะแนนในแต่ ละวาระไว้อย่า งครบถ้วน) ให้ต ลาดหลักทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทราบภายในกาหนด 14 วัน
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ให้ความสาคัญและดู แลให้มีการปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกันและเป็ นธรรม โดยได้
ดาเนินการต่างๆ ดังนี้
1. ดาเนินการประชุ มผู้ถื อหุ้ นตามล าดับระเบี ยบวาระที่ ได้ แจ้ งไว้ ใ นหนั งสื อเชิ ญประชุ มผู้ถื อหุ้ น และมี
นโยบายจะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ มีโอกาสศึกษา
ข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสิ นใจ
2. การมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุ มแทน เพื่อรักษาสิ ทธิ ให้ผถู ้ ือหุ น้ ที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่น เพื่อให้เป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงมติแทนผูถ้ ือหุ น้ ได้ นอกจากนี้ ผถู ้ ือหุ ้น
ยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนแทน โดยสามารถระบุ ลงใน
หนังสื อมอบฉันทะ(แบบข.) ว่าจะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะ ออกเสี ยงลงคะแนนว่า เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วยได้ตามความ
ประสงค์
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดเผยแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบพร้อมรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆใน Website
ของบริ ษทั ที่ http://www.tpipolene.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
3. ส่ งเสริมให้ ผ้ ถู ื อหุ้นใช้ บัตรลงคะแนนเสี ยงสาหรับทุกระเบียบวาระ โดยจัดทาบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่ อง
เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
4. การรั บรู้ ข้อมูลข่ าวสารของบริ ษัทอย่ างครบถ้ วน ถูกต้ อง โปร่ งใส ในเวลาที่เหมาะสม โดยมีทีมงานนัก
ลงทุ น สั ม พัน ธ์ (Investor Relations) ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการให้ บ ริ การข้อ มู ล ข่ า วสารทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ แก่ผถู ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมและครบถ้วนเพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีความมัน่ ใจในการลงทุนในธุรกิจของบริ ษทั ทั้ง
ยังมีการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญบนเว็บไซต์ของบริ ษทั และของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุ ้นและผูส้ นใจในการรับ
ข่าวสารของบริ ษทั
3. กากับดูแลการใช้ ข้อมูลภายในอย่ างเคร่ งครัด
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดี โดยกาหนดเป็ นลายลักษณ์
อักษรไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษทั (Code of Conduct) และมี มาตรการในการป้ องกันกรณี กรรมการและ
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ผูบ้ ริ หารนาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Conflict of Interest) ไม่วา่ จะเป็ นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรื อพวก
พ้อง ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุน้ อื่นโดยได้ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
(1) แจ้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องให้กรรมการและผูบ้ ริ หารได้ทราบอย่างสม่าเสมอ เพื่อป้ องกัน การหา
ประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
(2) เปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูจ้ ดั การฝ่ ายหรื อเทียบเท่าในสาย
งานการเงิ นและบัญชี ในรายงานประจาปี อย่างครบถ้วน ตามที่ สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(3) กาหนดให้มีการจัดทารายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริ ษทั ของกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หาร
และคู่สมรสตลอดจนบุตรที่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(4) กาหนดมิ ให้มี การนาข้อ มู ลภายในของบริ ษ ัทไปใช้เ พื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นตน โดยได้ก าหนด
บทลงโทษกรณี มีการฝ่ าฝื นกฎระเบี ยบไว้ในประกาศเรื่ องระเบี ยบวินยั และข้อบังคับพนักงาน
โดยมีกาหนดโทษสู งสุ ดถึงขั้นเลิกจ้าง
4. บทบาทต่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ตระหนักดีถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยได้กาหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชดั เจนใน
การดูแลและให้ความเป็ นธรรม รวมถึงให้ความเคารพสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกๆที่ที่บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิ จเสมอ
โดยบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางการดาเนิ นธุ รกิจที่คานึ งถึงการสร้างสมดุลให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยไว้ในจรรยาบรรณ
ธุ รกิจของบริ ษทั (Code of Conduct) โดยบริ ษทั กาหนดให้เป็ นหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทาความเข้าใจ ปฏิบตั ิตามนโยบาย และข้อปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ธุ รกิจของบริ ษทั (Code of conduct) อย่างเคร่ งครัด ผูบ้ ริ หารทุกระดับในองค์กรจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็ น
เรื่ องสาคัญที่ จะดาเนิ นการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิ บตั ิ ตามจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริ ษทั (Code of Conduct) อย่างจริ งจัง โดยบริ ษทั ได้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มหลักๆ สรุ ปได้ ดังนี้
(1) ผู้ถือหุ้น บริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ในการดาเนิ นธุรกิจอย่างโปร่ งใส มีระบบบัญชี
และการเงินที่มีความน่าเชื่ อถือได้ สร้างความพึงพอใจสู งสุ ดให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยคานึ งถึงการเจริ ญเติบโตของบริ ษทั
ในระยะยาวและผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
(2) ลู ก ค้ า บริ ษ ัท มี น โยบายสร้ า งความพึ ง พอใจอย่า งสู ง สุ ด ให้แ ก่ ลู ก ค้า ทั้ง ในด้า นคุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การในระดับราคาที่เหมาะสม ดังจะเห็นได้จากโรงงานปูนซิ เมนต์ โรงงานเม็ดพลาสติก
และหน่วยผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จของบริ ษทั ได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานระบบบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั ที พีไอโพลีนยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่ งรวมถึง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ปู น ซิ เ มนต์ ทุ ก ประเภทของบริ ษัท ได้รั บ เครื่ องหมายรั บ รองคุ ณ ภาพจากส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สมอ.) และจากสานักงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.)
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้สร้ างเสริ มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มาโดยตลอดทั้งจากการจัดสัม มนาให้
ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั บริ ษทั มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าผ่านผูแ้ ทนขายที่พร้อมยินดีรับข้อเสนอแนะ
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จากลูกค้าเกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และบริ การของบริ ษทั เพื่ อนาไปสู่ การปรั บปรุ งให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ น และ
เพื่อให้ลูกค้ามีความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ (brand loyalty)
(3) ผู้บริ หารและพนักงาน บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อทรัพยากรบุคคลในองค์กร ไม่ว่าจะทางานอยู่ใน
ส่ วนใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบตั ิ โดยบริ ษทั ส่ งเสริ มให้บุคคลากร รู ้รักสามัคคี โดยสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่ดี มีความปลอดภัย และบริ ษทั มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของผูบ้ ริ หารและพนักงานอย่างต่อเนื่ อง โดย
จัด ให้มีการฝึ กอบรมทั้งภายในและภายนอกบริ ษ ัท นอกจากนี้ บ ริ ษ ัทยัง มี ก ระบวนการสรรหาและว่า จ้า งที่ มี
ประสิ ทธิ ภ าพ รวมถึ งการพิ จารณาให้ผลตอบแทนและสวัส ดิ การที่ มีความเท่ าเที ย มและเหมาะสม ซึ่ งสามารถ
เทียบเคียงได้กบั บริ ษทั ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ยงั ได้ให้ความใส่ ใจต่อสุ ขอนามัยและความปลอดภัย
ของพนักงานในฐานะผูป้ ฏิ บตั ิ งาน ดังจะเห็ นได้จากโรงงานปู นซิ เมนต์ โรงงานเม็ ดพลาสติ ก และหน่ วยผลิ ต
คอนกรี ตผสมเสร็ จได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยระบบดังกล่าว
มุ่งเน้นการลดความเสี่ ยงอันตรายและอุ บตั ิ เหตุ ของพนักงานและผูเ้ กี่ ย วข้อง รายละเอี ยดแสดงในหัวข้อ 3 การ
ขับเคลื่อนธุ รกิ จเพื่อความยัง่ ยืน หัวข้อย่อย 3.4.1 การจัดการความยัง่ ยืนในมิติสังคม และ 3.4.2 ผลการดาเนิ นงาน
ด้านสังคม
(4) คู่ค้า บริ ษทั กาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรมและสร้างความสัมพันธ์กบั คู่คา้
โดยยึดมัน่ ตามนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่คา้ ทุกรายอย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่เอื้อกัน
ร่ วมกับคู่คา้ และความเสมอภาคในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและสัญญาที่มีต่อคู่คา้ อย่าง
เคร่ งครัด และไม่ให้มีการผูกมัดทางด้านธุรกิจที่เอื้อประโยชน์แก่คู่คา้ เพียงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
รายละเอียดแสดงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/supplier-code-ofconduct-th
(5) คู่แข่ ง บริ ษทั ยึดหลักปฏิ บตั ิทางการค้าที่ เป็ นธรรมต่อคู่แข่งของบริ ษทั ไม่ละเมิดข้อมูลความลับ
ของคู่แข่งด้วยวิธีที่ฉอ้ ฉลและประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
รายละเอียดแสดงบนเว็บไซต์ของบริ ษทั https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th
(6) ชุ มชนและสั งคม บริ ษทั ในฐานะเป็ นบริ ษทั ของคนไทยมี จิตสานึ ก และให้ความสาคัญในการ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อประเทศชาติ สังคม และชุ มชนเสมอมา บริ ษ ทั จึ งยึด มัน่ ในนโยบายการส่ งเสริ มและสนับสนุ น
กิจกรรมที่เป็ นสาธารณะประโยชน์ท้ งั ด้านสังคม ศาสนา การศึกษาและเยาวชน อย่างต่อเนื่ องทั้งโดยตรงและโดย
อ้อมผ่านมูลนิ ธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชี วิต รายละเอียดแสดงในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุ รกิ จเพื่อความยัง่ ยืน หัวข้อย่อย
3.4.1 การจัดการความยัง่ ยืนในมิติสงั คม และ 3.4.2 ผลการดาเนินงานด้านสังคม
(7) ความรั บผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ทาหน้าที่ ในฐานะพลเมืองดี มีจิตสานึ กและตระหนักใน
ความเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม จึงมีหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องและช่วยเหลือชุมชนที่ อยู่
อาศัยในละแวกใกล้เคียงโรงงาน โดยการลดปั ญหาและป้ องกันผลกระทบจากการผลิตต่อสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ชุมชน
ในบริ เวณใกล้เคียงโรงงานมีความน่าอยู่ ดังจะเห็นได้จากโรงงานผลิตปูนซิ เมนต์ หน่วยผลิตคอนกรี ตผสมเสร็ จ และ
โรงงานเม็ดพลาสติ กของบริ ษทั ได้รับการรั บรองมาตรฐานด้านสิ่ งแวดล้อม (ISO 14001) รายละเอี ยดแสดงใน
หัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุ รกิจเพื่อความยัง่ ยืน หัวข้อย่อย 3.4.1 การจัดการความยัง่ ยืนในมิติสังคม และ 3.4.2 ผลการ
ด าเนิ น งานด้ า นสั ง คม และแสดงบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท https://www.tpipolene.co.th/th/investment/socialresponsibility-th
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5. นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ (Anti-corruption Policy) และกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การต่ อ ต้า นการทุ จริ ต คอร์ รัปชั่น โดยบริ ษ ทั ได้กาหนดไว้ในจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษ ทั (Code of Conduct)
เกี่ ย วกั บ การให้ ห รื อรั บ ของขวั ญ โดยมี ร ายละเอี ย ด ดั ง นี้ รายละเอี ย ดแสดงบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
https://www.tpipolene.co.th/th/investment/social-responsibility-th และ
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/corruption-policy
การให้ หรื อรับของขวัญ
(1)
กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน สามารถรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรื อผลประโยชน์
อื่นใดได้ เพื่อประโยชน์ในธุ รกิ จบริ ษทั และพึงหลีกเลี่ยงในลักษณะที่เกิ นกว่าเหตุ หรื อเกิ นกว่า
ความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ บริ ษทั หรื อจะเป็ นคู่คา้ ในอนาคต และการรับหรื อ
การให้ดงั กล่าวต้องทาด้วยความโปร่ งใส ต้องทาในที่เปิ ดเผยและสามารถเปิ ดเผยได้
(2)
พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็ นตัวเงิน หรื อมิใช่ตวั เงินจาก คู่คา้ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจ
ของบริ ษทั ยกเว้นแต่ในเทศกาลหรื อประเพณี นิยม
(3)
บริ ษทั ไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่ งจูงใจ ของกานัล สิ ทธิ ประโยชน์พิเศษ ในรู ปแบบใด ๆ แก่ลูกค้า
คู่คา้ หน่วยงานภายนอกหรื อบุคคลใด เพื่อให้ได้มาซึ่ งธุรกิจ ยกเว้นให้มีการเลี้ยงรับรองทางธุ รกิ จ
ตามประเพณี นิยม ส่ วนลดการค้าและโครงการส่ งเสริ มการขายของบริ ษทั
(4)
กรรมการบริ ษ ัท ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งาน มี ห น้า ที่ ร ายงานการรั บ ของขวัญ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดจาก คู่คา้ ผูร้ ับเหมา ลูกค้าหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ไม่วา่ กรณี
ใดอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อ
เป็ นผลประโยชน์ขดั กันได้
(5)
กรรมการบริ ษ ัท ผู บ้ ริ ห าร และพนัก งาน มี ห น้า ที่ ร ายงานการรั บ ของขวัญ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ผลประโยชน์อื่นใดโดย บริ ษทั จะประชาสัมพันธ์ให้ คู่คา้ ผูร้ ับเหมา ลูกค้าหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ทราบ ถึงนโยบายการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด
อย่างสม่าเสมอ
(6)
ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อผลประโยชน์อื่นใด ที่รับ หรื อให้ตอ้ งไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
(7)
บริ ษ ทั ไม่ ไ ด้มีข ้อ ห้า มในการจัด ท าของขวัญที่ มี ต ราสั ญลักษณ์ ข องบริ ษ ัท ตราบใดที่ การให้
ของขวัญแก่บุคคลนั้นมีเหตุอนั ควร และสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจ
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มาตรการการปฏิบัติ
การต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ (การติดต่อธุรกิจกับหุน้ ส่ วนและบุคคลภายนอก)
พนักงานต้องปฏิ บตั ิ ตามนโยบายต่ อต้านการทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังต่ อไปนี้ ในการติ ดต่ อธุ รกิ จกับ
ลู ก ค้ า ผู ้ข ายสิ นค้ า หรื อบุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งทางธุ ร กิ จ (ซึ่ งต่ อ ไปนี้ ให้ เ รี ยกรวมกั น ว่ า
“บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ”)
1. พนักงาน ต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ ประเพณี ปฏิ บตั ิ ทางธุ รกิ จและมารยาททางธุ รกิ จใน
การติดต่อกับบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
2. พนักงาน ต้องไม่รับหรื อเรี ยกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ ง เงิน บัตรกานัล เช็ค หุ น้ ของขวัญ
หรื อสิ นบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิ่ งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่า จากบุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจ
3. พนักงาน อาจรั บของกานัลที่ ไ ม่ ใช่ เงิ นสดหรื อของมี ราคาใด ๆ จากบุ ค คลภายนอกที่ มีความ
เกี่ยวข้องทางธุ รกิจก็ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกานัล
เช่นว่านั้นต้องเป็ นไปตามกฎระเบียบ ประเพณี ปฏิบตั ิทางธุ รกิจหรื อมารยาททางธุ รกิจ และต้องไม่มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจทางธุรกิจของพนักงาน
4. พนักงาน จะต้อ งไม่ พึ งหาประโยชน์ใ ด ๆ จากต าแหน่ งหน้า ที่ ข องตนในบริ ษ ทั เพื่ อรั บหรื อ
เรี ยกร้อง ให้บุคคลภายนอกที่ มีความเกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จหรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องของบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึง
ไม่ให้บริ การใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. เมื่อพนักงานแนะนาบุคคลให้แก่บริ ษทั การดาเนินการดังกล่าวจะต้องไม่ขดั ต่อผลประโยชน์หรื อ
ขั้นตอนการจัดจ้างของบริ ษทั อีกทั้งต้องไม่ทาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวอันมิชอบด้วยกฎหมาย
6. พนักงานที่เป็ นผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในหน่วยงานเดียวกัน พึงไม่มีความสัมพันธ์ใน
ฐานะคู่สมรสหรื อบิดามารดา/บุตร
7. พนักงานต้องไม่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ราชการโดยการเสนอให้เงิน บัตรกานัล
เช็ค หุน้ ของขวัญหรื อสิ นบนอื่นใด เงินค่าตอบแทนพิเศษหรื อสิ่ งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่า
8. พนักงานที่ ละเมิดข้อกาหนดในวรรคก่อนต้องถูกลงโทษตามกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องของบริ ษทั
และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
9. พนักงานต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนก่อนเสนอให้ของกานัล (ตัวอย่างเช่น
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ) หรื อเลี้ยงรับรองแก่บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ โดยที่ยงั คงต้องปฏิบตั ิตาม
ประเพณี ปฏิ บตั ิ หรื อมารยาททางธุ รกิ จ กฎหมายท้องถิ่ นและกฎระเบี ยบต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องของบริ ษทั ด้วย ถ้า
พนักงานไม่ได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนล่วงหน้าเนื่ องจากมีเหตุเร่ งด่ วนแล้ว พนักงานราย
ดังกล่าวยังพึงต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนหลังจากมอบของกานัลหรื อเลี้ยงรับรองแก่
บุคคลภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจไปแล้วอยู่
10. พนักงานไม่พึงหาประโยชน์ใด ๆ จากตาแหน่งหน้าที่ของตนในบริ ษทั เพื่อมีความสัมพันธ์อนั มิ
ชอบ ทาการคุกคามทางเพศ การเลื อกปฏิ บตั ิ ในรู ปแบบใด ๆ (รวมถึ งการเลื อกปฏิ บตั ิ โดยอาศัยเชื้ อชาติ เพศ
ความพิการหรื อศาสนาเป็ นเกณฑ์) ลักทรัพย์ ข่มขู่ บีบบังคับ หรื อการดาเนินการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ
11. หากพนักงานมีคาถามเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์รัปชัน่ แล้ว พนักงานจะต้องขอ
ความเห็นจากผูบ้ งั คับบัญชาของตนเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งขึ้น
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การเผยแพร่ นโยบายต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
เพื่ อให้ทุกคนในองค์กรได้รับทราบนโยบายต่ อต้านการทุ จริ ต คอร์ รั ปชั่น บริ ษ ทั จะด าเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั จะติดประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ให้พนักงานรับทราบโดยทัว่ กัน
2. บริ ษทั จะเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่ องทางการสื่ อสารของบริ ษทั เช่ น
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ เว็บไซต์บริ ษทั รายงานประจาปี เป็ นต้น
3. บริ ษทั จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ อย่างสม่าเสมอ
แนวทางปฏิบัตเิ พิม่ เติมเกีย่ วกับการป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความ
โปร่ งใส ในการดาเนิ นธุรกิจตามหลักจริ ยธรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจนดาเนินธุ รกิจด้วยระบบบริ หารที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ยังส่ งเสริ มให้บุคลากรของบริ ษทั ทุ ก
ระดับ ไม่เกี่ ยวข้องกับ การทุ จริ ตคอร์ รั ปชั่นใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และส่ งเสริ มการมี ส่ ว นร่ ว มของ
พนักงานทุกระดับในการป้องกันและต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการให้หรื อรับของขวัญ ของกานัล รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จากบุคคล
หรื อบริ ษทั ที่ ประกอบธุ รกิ จกับบริ ษทั เพื่ อไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานของบริ ษทั
จะต้องไม่รับหรื อเรี ยกร้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่ งของขวัญหรื อสิ นบนอื่นใด เงิ นค่าตอบแทนพิเศษหรื อ
สิ่ งจูงใจใด ๆ ที่มีมูลค่าจากบุคคลภายนอกที่ มีความเกี่ยวข้องทางธุ รกิ จ และหากจาเป็ นต้องกระทาการดังกล่าว
พนักงานของบริ ษทั จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูบ้ งั คับบัญชาสายตรงก่อน ทั้งนี้ การรับของกานัลเช่นว่านั้น
ต้อ งเป็ นไปตามกฎระเบี ย บ ประเพณี ปฏิ บ ัติ ทางธุ รกิ จหรื อมารยาททางธุ ร กิ จ และต้องไม่ มีอิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจทางธุรกิจของพนักงาน
นอกจากนี้ กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่ไม่อนุญาตหรื อส่ งเสริ มให้มีการจ่ายเงินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรื อ
ติดสิ นบนหน่วยงานของรัฐ และยังกาหนดวิธีการแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนกรณี มีผพู ้ บเห็นการกระทาอันมิ
ชอบไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางการดาเนิ นการสื บสวนและบทลงโทษไว้ในนโยบายต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของบริ ษทั
6. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ตระหนักถึงการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. และข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด ดังนี้
1. บริ ษัทได้ จัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลต่ างๆ ของบริ ษัทซึ่ งรวมถึงข้ อมูลทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องใน
สาระสาคัญ ครบถ้วน โปร่ งใส ทัว่ ถึงและทันเวลา และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป ซึ่ งจัดทา
โดยผูส้ อบบัญชี อิสระ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ น
ควบคู่ กบั รายงานของผูส้ อบบัญชี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One
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Report)รวมถึงรายงานต่างๆ ทั้งด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงินโดยได้ดาเนิ นการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่
เกี่ ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย
2. การเข้ าเยีย่ มชมกิจการ บริ ษทั มีทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อสื่ อสารกับผูล้ งทุนและ
บุคคลภายนอก เช่น ผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ ือหุ น้ นักวิเคราะห์และหน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม
3. บริ ษัทได้ จัดให้ มีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร ของบริ ษทั ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของบริ ษทั ซึ่ งมีท้ งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
4. บริ ษัท ให้ ค วามส าคั ญ กับคุ ณ ภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่ อให้มีค วามถู กต้อ งในสาระส าคัญ
ครบถ้วน และเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป รวมทั้งจัดทาโดยผูส้ อบบัญชี อิสระ ทั้งนี้ บริ ษทั ได้
จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบ
บัญชีในรายงานประจาปี ฉบับนี้ดว้ ย
5. บริ ษัท ได้ จัดให้ มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุ ดย่ อย
รายละเอี ย ดปรากฏตาม ข้อ 7 ในหั ว ข้อ เรื่ อง “โครงสร้ า งการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และข้อ มู ล ส าคัญ เกี่ ย วกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หาร พนักงาน และอื่นๆ” รวมทั้งการเปิ ดเผยจานวนครั้งของการประชุม
และจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามข้อ 8 ในหัวข้อเรื่ อง “ รายงานผลการ
ดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ”
6. บริ ษัทได้ จัดให้ มีการเปิ ดเผยการจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสู ง โดยพิจารณาจากการ
ประเมินผลประกอบการประจาปี ของบริ ษทั ซึ่ งสะท้อนมาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่มีต่อบริ ษทั โดยผลตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
7. ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
โดยในปี 2563-2564 บริ ษทั มีการจัดกิจกรรมที่สาคัญ ของบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
กิจกรรม
ปี 2563
ปี 2564
Analyst Meeting / Zoom
ไม่ได้จดั ประชุมเนื่องจาก
4
สถานะการณ์ COVID-19
ทาง e-mail/ โทรศัพท์
10 ครั้ง ต่อเดือน
12 ครั้ง ต่อเดือน
ข่าวแจก/ ภาพข่าว
25
30
หากนักลงทุนและผูเ้ กี่ยวข้อง มีขอ้ สงสัย และต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายัง หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-213-1039 ต่อ 12983
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8. ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั มีแนวทางที่ชดั เจนในการพิจารณาการทารายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ น้ โดยกรณี ที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริ ษทั ได้ถือปฏิ บตั ิ ตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ องขั้นตอนการเปิ ดเผย และการอนุ มตั ิ
การทารายการระหว่างกัน โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้เสี ยกับธุ รกรรมที่ทากับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ไม่มี
ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจการทาธุรกรรมดังกล่าว
การเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี /รายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
หรื อแบบรายงานอื่ นๆ ตามแต่ กรณี ตลอดจนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการบัญชี ที่ยอมรั บโดยทั่วไป
รายละเอียดรายการที่เกี่ยวโยงกันปรากฏในเรื่ อง “รายการระหว่างกัน”
นอกจากนี้ตามข้อบังคับของบริ ษทั ได้กาหนดว่ากรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วน
ได้เสี ยในสัญญาที่ทากับบริ ษทั หรื อถือหุน้ หรื อหุน้ กูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
9. ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี อันจะสามารถช่วยป้องกันความเสี ยหายที่
อาจเกิดขึ้น ช่วยในการค้นพบข้อผิดพลาด ลดความเสี่ ยงทางธุรกิจและช่วยให้รายงานงบการเงินและรายงานทางการ
เงินอื่นๆ มีความถูกต้องเชื่อถือได้
เพื่อช่ วยปกป้ องคุ ม้ ครองทรั พย์สินของบริ ษทั และเงิ นลงทุ นของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั มีหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในเพื่อตรวจสอบและติ ดตามการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลภายใต้ระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเป็ นหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระสามารถรายงานผลการตรวจสอบได้
อย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ฝ่ายบริ หารสามารถรับทราบถึงปั ญหาหรื อข้อบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานได้อย่างทันกาล
เพื่อนามาเป็ นข้อมูลในการกาหนดมาตรการป้ องกันทรั พย์สินของบริ ษทั และเงิ นลงทุ นของผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และนามาใช้ในการพิจารณาปรับปรุ งตลอดจนพัฒนาระบบ
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการสอบทานและประเมินผลระบบการ
ควบคุ มภายใน สอบทานเรื่ อ งการเปิ ดเผยข้อมู ลต่ อผูล้ งทุ น ตลอดจนสอบทานการปฏิ บตั ิ ตามข้อกาหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเรื่ องที่มีความสาคัญอื่นๆ
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ได้จัด ให้มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย 5 องค์ป ระกอบในเรื่ อง
สภาพแวดล้อม การควบคุมการบริ หารความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร ระบบสารสนเทศและ
การสื่ อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
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นอกจากนี้ ยงั มีมาตรการและขั้นตอนที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบตั ิงานครอบคลุมการทาธุ รกรรม
กับ ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ กรรมการ ผู ้บ ริ หาร หรื อ ผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ บุ ค คลดัง กล่ า ว ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ อันเป็ นการรักษาผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย

2. จรรยาบรรณธุรกิจในการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct)
บริ ษ ัท ได้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การผลัก ดัน การสร้ า งวัฒ นธรรมบรรษัท ภิ บ าลอย่ า งเป็ นรู ป ธรรมโดยมี
จรรยาบรรณธุ รกิจของบริ ษทั ( Code of Conduct ) โดยถือเป็ นภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิ บตั ิตามขอบเขตความ
รับผิดชอบต่อบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตภายใต้กรอบกฎหมายและกฎระเบียบของบริ ษทั บน
พื้นฐานของการมีจรรยาบรรณเยี่ยงมืออาชี พ และธารงไว้ซ่ ึ งการดาเนิ นธุ รกิ จที่โปร่ งใส สุ จริ ต เป็ นธรรม คานึ งถึง
ประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
โดยบริ ษัท มี น โยบายปรั บ ปรุ ง ให้ ทัน สมัย ตามสถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งสม่ า เสมอ รวมทั้ง
คณะกรรมการบริ ษ ทั ก็ไ ด้รั บ ทราบและถื อปฏิ บ ัติ ต ามข้อพึ งปฏิ บัติ ที่ ดี ข องกรรมการบริ ษ ัทจดทะเบี ย น ทั้ง นี้
คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับได้ประพฤติปฏิ บตั ิ หน้าที่ดว้ ยจิ ตสานึ กที่ยึ ดมัน่ ในความซื่ อสัตย์ มี
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และตระหนักในชื่ อเสี ยงเกี ยรติ คุณของบริ ษทั ในฐานะเป็ นบริ ษทั ชั้นนาที่ มีความน่ าเชื่ อถือ
มัน่ คง และสัง่ สมชื่อเสี ยงมายาวนานกว่า 20 ปี
หลักการดาเนินธุรกิจอย่ างมีจรรยาบรรณ
ด้วยเจตนารมณ์ ของกลุ่มบริ ษทั ทีพีไอโพลีน ในอันที่จะดาเนิ นธุ รกิจให้เจริ ญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของ จริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม พร้ อ มกับ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย บริ ษ ัท จึ ง ได้จัด ท าคู่ มื อ
จรรยาบรรณธุ รกิ จฉบับนี้ ข้ ึ น โดยเป็ นการประมวลนโยบาย การดูแลรับผิดชอบและการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ตลอดจนหลักการด าเนิ นธุ รกิ จ ของบริ ษ ทั ที่ เ ป็ นมาตรฐานสากล และเพยแพร่ ใ ห้แ ก่ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษทั ได้รับทราบแนวปฏิ บตั ิ ที่กาหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุ รกิ จนี้ เพื่อให้การดาเนิ นงานของ
บริ ษทั บรรลุถึงเป้ าหมายธุ รกิ จควบคู่ ไปกับการ สะท้อนคุณค่า และวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมกันนี้ บริ ษ ทั ยัง
มุ่งหวัง ให้ผูร้ ่ วมดาเนิ นธุ รกิ จกับบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องทุกฝ่ ายได้รับทราบ และยึดมัน่ ในหลักการ
เดียวกัน เพื่อการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนร่ วมกันต่อไป
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั มีจานวน 14 หมวด ดังต่อไปนี้
1. การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน่
3. การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ
5. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริ หารความเสี่ ยง และรายงานทางบัญชีการเงิน
6. การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด
7. การจัดหาและการปฏิบตั ิต่อคู่คา้
8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
9. สิ ทธิ และความเป็ นกลางทางการเมือง
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10. จรรยาบรรณของพนักงาน
11. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชนสากล
12. การรับแจ้งเหตุ / ข้อร้องเรี ยน / ข้อเสนอแนะ / ช่องทางการแจ้งเบาะแสที่ ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
บริ ษทั และการคุม้ ครอง สิ ทธิ ของผุแ้ จ้งเบาะแส
13. ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
13.1 การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้
13.2 การปฏิบตั ิต่อลูกค้า
13.3 การปฏิบตั ิต่อคู่คา้
13.4 การปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า
13.5 การปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้
13.6 การปฏิบตั ิต่อภาครัฐ
13.7 การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
13.8 การปฏิบตั ิต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
13.9 การให้ความสาคัญต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
14. การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
รายละเอียดและแนวปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ( Code of Conduct ) บริ ษทั ได้
เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยและสาธารณชนได้รับทราบ ได้ที่
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th

3. การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในรอบปี ที่ผ่านมา
3.1 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญเกีย่ วกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
กากับดูแลกิจการที่ดี หรื อกฎบัตรคณะกรรมการบริษทั ในปี 2564 ประกอบด้ วย
1) กาหนดและทบทวนนโยบายและแนวปฏิบตั ิในปี 2564 ดังนี้
 ออกนโยบายการปฏิ บตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นโยบายการรับ
เรื่ องร้องเรี ยนและการให้ความคุม้ ครอง
 เผยแพร่ คู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (CG & Code of conduct) ใน
เว็บไซต์ของบริ ษทั https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/code-of-conduct-th
 กาหนดให้คณะกรรมการทั้งคณะทาหน้าที่ในการเป็ นคณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ประชุมวันที่ 28 ตุลาคม 2564
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2) ด้านการกากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance)
 ออกนโยบายการปฎิ บตั ิ ตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้อง ได้แก่ นโยบายการ
สนับสนุ นการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและต่อต้านการผูกขาดทางการค้า โดยได้ทาคู่มือ
จรรยาบรรณคู่ ค ้า ด้า นการจัด หา จัด ซื้ อ จัด จ้า ง (รายละเอี ย ดและแนวปฏิ บ ัติ ต าม
จรรยาบรรณจรรยาบรรณคู่ ค ้า ด้า นการจัด หา จัด ซื้ อ จัด จ้า ง บริ ษ ทั ได้เ ผยแพร่ ท าง
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ผู ้มี ส่ วนได้ เ สี ยและสาธารณชนได้ รั บ ทราบ ได้ ที่
https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/supplier-code-of-conduct-th)
 นโยบายความเป็ นส่ วนตัว เพื่อรองรับการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนบุคคล พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลฯ) และการจัดอบรมให้ความรู ้
กับผูบ้ ริ หาร และสื่ อความผ่าน Email ให้พนักงานทราบ ทั้งนี้ ได้วางแผนการดาเนิ นงาน
กับ หน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื่ อ บริ ห ารจัด การข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของบริ ษ ัท การ
สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมและต่อต้านการผูกขาดทางการค้า
บริ ษทั ได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั เพื่อให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสาธารณชนได้รับ
ทราบ ได้ที่ https://www.tpipolene.co.th/th/aboutus/pdpda
 จัดสื่ อความให้ความรู ้ กบั พนักงานผ่านช่ องทาง Email / Appication Line และการติ ด
ประกาศภายในบริ ษทั

3.2 การนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ของ ก.ล.ต. ไปปรับใช้
บริ ษทั ได้ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการ
กากับดู แลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และหลักการ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษัท จดทะเบี ย น ปี 2560 (CG Code) ของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ โดยได้พิจารณาและตระหนักถึ งบทบาทหน้าที่ ในฐานะผูน้ าขององค์กร
(Governing Board) โดยบริ ษทั คานึ งถึงหลักปฎิ บตั ิ ดงั กล่าวโดยละเอี ยดรอบคอบและเข้าใจถึ งประโยชน์แ ละ
ความสาคัญของการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code ซึ่ งเน้นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่ งแวดล้อม และการ
กากับดูแลกิ จการ เพื่อนาไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการเพื่ อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นอย่างดี ประกอบด้วย 8
หมวดหลัก ดังนี้
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หลักปฎิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรที่สร้ าง
คุณค่ าให้ แก่ กจิ การอย่ างยัง่ ยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities fo the Board)
หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่ตอ้ งกากับดูแลให้องค์กร
มีการบริ หารจัดการที่ดี ซึ่ งครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุ ท ธ์ นโยบายการด าเนิ น งาน ตลอดจนการจัด สรรทรั พ ยากรส าคัญ เพื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบัติ 1.2
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน คณะกรรมการควรกากับดูแลกิจการให้นาไปสู่ ผล (governance
outcome) อย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึ งถึงผลกระทบในระยะยาว (competitiveness and
performance with long-term perspective)
(2) ประกอบธุ รกิ จอย่างมี จริ ยธรรม เคารพสิ ทธิ และมี ความรั บผิดชอบต่ อผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ย
(ethical and responsible business)
(3) เป็ นประโยชน์ ต่ อ สั ง คม และพัฒ นาหรื อลดผลกระทบด้า นลบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม (good corporate
citizenship)
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)
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หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริ หารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง
(duty of care) และซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ต่ อ องค์ก ร (duty of loyalty) และดู แ ลให้ก ารด าเนิ น งานเป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแล
ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลั ก ปฎิ บั ติ 2 ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ของกิ จ การที่ เ ป็ นไปเพื่ อ ความยั่ ง ยื น (Define
Objectives and Central ldeas)
หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการควรกาหนดหรื อดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็ นไปเพื่อ
ความยัง่ ยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ท้ งั กิจการ ลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
และสังคมโดยรวม
หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปาน
กลางและ/ หรื อประจาปี ของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
หลักปฎิบัติ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มปี ระสิ ทธิผล (Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการควรรั บผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้ า งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่ องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่ วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมและจาเป็ นต่อการนาพาองค์กรสู่ วตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักที่กาหนดไว้
หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้มนั่ ใจว่า องค์ประกอบและ
การดาเนินงานของคณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสิ นใจอย่างมีอิสระ
หลักปฏิบัติ 3.3
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่ โปร่ งใสและชัดเจน
เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาหนดไว้
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หลักปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถ้ ือหุ น้ อนุ มตั ิ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนิ นงานตาม
เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ย่อยและกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนอย่างมีนยั สาคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ ง รวมทั้งบริ ษทั ย่อย
และกิจการอื่นที่บริ ษทั ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปด้วย
หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุ รกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการ
ทุกคนได้รับการเสริ มสร้างทักษะและความรู ้สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการควรดูแลให้มนั่ ใจว่าการดาเนิ นงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลที่ จาเป็ น และมีเลขานุการบริ ษทั ที่ มีความรู ้และประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุ น
การดาเนินงานของคณะกรรมการ
หลั ก ปฎิ บั ติ 4 สรรหาและพั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการบริ ห ารบุ ค ลากร (CEO and People
Management)
หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการควรดาเนิ นการให้มนั่ ใจว่ามี การสรรหาและพัฒนากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริ หาร
ระดับสู งให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้าหมาย
หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้นที่ อาจมีผลกระทบต่อการบริ หารและ
การดาเนินงานของกิจการ
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หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการควรติ ดตามดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทัก ษะ ประสบการณ์
และแรงจูงใจที่เหมาะสม
หลักปฎิบัติ 5 ส่ งเสริ มนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรั บผิดชอบ (Nurture Innovation
and Responsible Operations)
หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการควรให้ความสาคัญและสนับสนุ นการสร้างนวัตกรรมที่ ก่อให้เกิ ดมูลค่าแก่ธุรกิ จควบคู่ไป
กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการควรติ ด ตามดู แ ลให้ฝ่ ายจัด การประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อมและสะท้อนอยูใ่ นแผนดาเนินการ (operational plan) เพื่อให้มนั่ ใจได้วา่ ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาเนินการ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ
หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และ ประสิ ทธิ ผล โดยคานึ งถึ งผลกระทบและการพัฒนาทรั พยากรตลอดสาย value chain เพื่ อให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยัง่ ยืน
หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจและพัฒนาการดาเนิ นงาน การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลัก
ของกิจการ
หลัก ปฎิบัติ 6 ดู แลให้ มีร ะบบการบริ หารความเสี่ ยง และการควบคุ มภายในที่ เหมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่จะ
ทาให้บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและ
อิสระ
หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริ ษทั กับ
ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการ หรื อผูถ้ ือหุ ้น รวมไปถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ
โอกาสของบริ ษทั และการทาธุรกรรมกับผูท้ ี่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
31

หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ดา้ นการต่อต้านคอร์ รัปชันที่ ชดั เจน
และสื่ อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริ ง
หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการดาเนินการกรณี มีการชี้เบาะแส
หลัก ปฎิ บัติ 7 รั กษาความน่ าเชื่ อถื อทางการเงิน และการเปิ ดเผยข้ อมู ล (Ensure Disclosure and Financial
Integrity)
หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรื อมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการควรมัน่ ใจได้วา่
กิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรื อมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงิ นได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคานึ งถึง
สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
หลักปฏิบัติ 7.4
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดทารายงานความยัง่ ยืนตามความเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการควรกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรื อผูร้ ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทา
หน้าที่ในการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่า
เทียมกัน และทันเวลา
หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการควรส่ งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล
หลั ก ปฎิ บั ติ 8 สนั บ สนุ น การมี ส่ วนร่ วม และการสื่ อสารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการควรดูแลให้มนั่ ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษทั
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หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการควรดู แลให้การดาเนิ นการในวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย โปร่ งใส มี
ประสิ ทธิ ภาพ และเอื้อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิ ของตน
หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิ ดเผยมติ ที่ประชุมและการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและครบถ้วน
ทั้งนี้ ในปี 2564 มีเรื่ องที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณากาหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสม ดังนี้
คณะกรรมการไม่ ไ ด้มี การกาหนดนโยบายจากัด จานวนปี ในการด ารงต าแหน่ งของกรรมการอิ ส ระ
เนื่ องจากบริ ษทั ได้พิจารณา ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ การปฎิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการอิสระแต่ละ
ท่ า นที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ทุ กฝ่ าย และเป็ นประโยชน์ต่ อการด าเนิ นธุ ร กิ จของบริ ษทั โดยจากผล
ปฎิบตั ิงานตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อี กทั้งพิ จารณาจากโครงสร้ างธุ ร กิ จปั จจุ บนั ของบริ ษ ทั การดารงตาแหน่ งอย่า ง
ต่อเนื่องน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั
ทั้งนี้ บริ ษทั ปฎิ บตั ิ ตามแนวทางที่ ไม่ขดั ต่ อกฎหมาย และเป็ นไปตามวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษทั โดย
บริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวไม่มีผลต่อคุณสมบัติของความเป็ นอิสระของกรรมการดังกล่าว

3.3 การปฎิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรื่ องอื่นๆ
การประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียนในไทย (CGR Checklist) โดยในเดือนมิถุนายน
2564 บริ ษทั ได้ส่งข้อมูลการประเมิน และ CGR Checklist 2021 ให้กบั สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD)
ผลสารวจการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ตาม
โครงการสารวจการกับดูแลกิ จการบริ ษทั จดทะเบี ยนประจาปี 2564 ในภาพรวม บริ ษทั อยู่ในเกณฑ์ “ ดี ” และ
ได้รับคะแนนเฉลี่ ยภาพรวมและรายหมวด 73% จากการสารวจทั้งหมดจากจานวน 716 บริ ษทั ทั้งนี้ ผลสารวจ
ดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่บริ ษทั เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ปี 2564 บริ ษทั มีแนวปฎิบตั ิที่ดีตามเกณฑ์สารวจโครงการ
การกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทยประจาปี 2564
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