รายงาน
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทั้ง 4 ท่าน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมการ
พลตรี นิธิ จึงเจริญ นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค และนายดิษทัต ปันยารชุน กรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามกฎบัตร
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ และตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยจัดให้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 7 ครัง้
สรุปได้ ดังนี้

1. กำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด กฎหมาย กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ดี
• กำ�กับดูแลให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี (AGM) สอดคล้องตามกฎหมายและแนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM
Checklist ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ (CG) และแนวปฏิบัติที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2562
บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)   
• กำ�กับดูแลการกำ�หนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เป็นระยะเวลา
มากกว่า 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
• ติดตามและให้ค�ำ แนะนำ�การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ (Corporate Compliance) อย่างสม่�ำ เสมอ รวมทัง้ ดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียน
ที่ผ่านทุกช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ผ่านการนำ�เสนอรายงานทุกไตรมาส
ตลอดจนอนุมัติแผนงานด้านการกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานสำ�หรับปี 2563 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ (Predictive Compliance)

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
• ติดตามการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
กำ�กับดูแลภายในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมทัง้ กลยุทธ์และทิศทางการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมตั แิ ผนงาน
สำ�หรับปี 2563 เพื่อกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการของ
กลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม
• ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
ของ ก.ล.ต. (CG Code) ของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี 2562 รวมถึงการทบทวนคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของบริษัทฯ มีความทันสมัย เหมาะสมกับการ
นำ�ไปใช้ปฏิบัติงาน
• พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านและประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชันในขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ เพือ่ เตรียมยืน่ ขอต่ออายุใบรับรอง (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 3 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รวมทั้งอนุมัติแผนการดำ�เนินงานในการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันประจำ�ปี 2563 ให้มีความชัดเจน เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เช่น โครงการ CAC และโครงการองค์กรโปร่งใสของสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เป็นต้น
• พิจารณารายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำ�ปี 2562 เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สอดคล้องกับแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เป็นผลให้
บริษัทฯ ได้รับผลประเมินตามเกณฑ์โครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง  

3. กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ติดตามกำ�กับและให้คำ�แนะนำ�การดำ�เนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล
เช่น  DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)  กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) และ Carbon
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•

•

•
•

Disclosure Project (CDP) รวมทั้งทบทวนทุกองค์ประกอบภายใต้กรอบการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainability
Framework) ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลกและความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
กำ�กับดูแลการดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
โดยให้คำ�แนะนำ�และติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการนำ�เสนอรายงาน รวมทั้งกำ�หนดให้มีการประเมิน
ระดับความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
วางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ส่งเสริมและให้ความสำ�คัญกับการดูแลชุมชน สังคม จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ฐานการผลิตของบริษัทฯ ร่วมกับทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านโครงการ CSR ของบริษัทฯ ในหลายรูปแบบ (Rayong Programs) เพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนอง
ความคาดหวังของชุมชนชาวระยอง รวมทั้งให้คำ�แนะนำ�และติดตามผลการดำ�เนินโครงการ CSR ของบริษัทฯ ผ่าน
การนำ�เสนอรายงานและการลงพืน้ ที่ และสำ�หรับปี 2562 บริษทั ฯ ยังคงดำ�เนินโครงการผูถ้ อื หุน้ ปันน้�ำ ใจสูส่ งั คม แทนการมอบ
ของที่ระลึกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุม AGM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยบริจาคเงินจำ�นวน 100 บาทต่อผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน
เข้าประชุม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 553,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวังจันทร์ จังหวัดระยอง
สนับสนุนและให้ขอ้ เสนอแนะเรือ่ งการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า ผ่านการดำ�เนินการทีห่ ลากหลายตลอดทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่า ภายใต้
แนวคิด “Circular Living” โดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นผู้นำ�สังคมให้หันมาใช้พลาสติกวิถีใหม่ด้วยความรับผิดชอบ
อนุมตั แิ ผนงานและตัวชีว้ ดั การปฏิบตั งิ านด้านความยัง่ ยืนของบริษทั ฯ สำ�หรับการดำ�เนินการปี 2563 ให้ครอบคลุมการสร้าง
สมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระดับความเป็นผู้นำ�ด้านความยั่งยืนของโลกต่อเนื่อง (Top 10
World Members in Chemical Sector by DJSI)

4. รายงานการปฏิบัติหน้าที่ การประเมินผล และการพัฒนากรรมการ
• กำ�หนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการล่วงหน้าตลอดทั้งปี อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้
มีการประชุมเพิม่ เติมตามความจำ�เป็น เพือ่ พิจารณาและรับทราบการดำ�เนินงานและรายงาน / ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายจัดการ
• ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจน
เป็นไปตามข้อกำ�หนด กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ (ทั้งคณะและตนเอง) รวมทั้งสนับสนุนให้มี
การทบทวนคุณภาพแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ (ทั้งคณะ / แบบไขว้ / ตนเอง) โดยผู้ตรวจ
ประเมินจากภายนอกตามหลักปฏิบัติที่ดีของ CG Code
• รายงานการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทัง้ คณะ และการประเมินตนเอง
ประจำ�ปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทราบ
• ติดตามดูแลให้มีการพัฒนากรรมการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  และในปี 2562 มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก มาบรรยายให้ความรูเ้ กีย่ วกับความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีทสี่ �ำ คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ แก่กรรมการ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการได้ให้ความสำ�คัญกับการกำ�กับดูแลให้บริษทั ฯ มีการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำ�คัญที่สนับสนุนการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพือ่ ให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมัน่ จากผู้มสี ่วนได้เสีย และเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล
ในนามคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
(ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์)
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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