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 รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2563 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนท้ัง 3 ท่าน ประกอบด้วย นายพยุงศักด์ิ  ชาติสุทธิผล 
ประธานกรรมการ นายสุพิชญ์ สุวกูล และพลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน และตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจัดให้มีการประชุมท้ังสิ้น 5 ครั้ง  
สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ  

 ติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
กำกับดูแลภายในประเทศ และมาตรฐานสากล รวมท้ังกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนอนุมัติแผนงานการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี ประจำปี 2564 เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงาน การติดตาม และวัดผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ 
ของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

 กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจให้มีการดูแลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ผ่านการนำเสนอรายงาน 
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นรายไตรมาส ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวางแผนการตอบสนองต่อความคาดหวังของ 
ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

 กำกับดูแลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมาย แนวปฏิบัติตามเกณฑ์ AGM Checklist และหลักการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุม AGM ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 
ของ ก.ล.ต. (CG Code) ของบริษัทฯ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยการปฏิบัติของบริษัทฯ ในแบบ 56-1 One Report 
และรายงานประจำปี 2563 

 พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านและประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ในข้ันตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมการยื่นขอรับการรับรองสถานะสมาชิก (Recertification) โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ครั้งท่ี 2 ภายในเดือนธันวาคม 2563 

 ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประเมินตนเองเพ่ือเข้าร่วมโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินท่ีพัฒนาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ 
“ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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2. การดำเนินงานเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ติ ดตามการดำ เนิ น งาน ด้ านการพัฒ นาอ ย่ าง ย่ั ง ยืน ของบ ริษั ท ฯ  ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานสากล  ได้ แ ก่   
กฎบัตรองค์การสหประชาชาติ (UN Global Compact) โดยบริษัทฯ ได้รับการยกย่องให้อยู่ในระดับสูงสุด (LEAD) เป็นคร้ังแรก รวมถึง 
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และ Carbon Disclosure Project (CDP) ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพ่ือให้ได้การ
รับรองและการยอมรับในอนาคต ตลอดจนอนุมัติแผนงานด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประจำปี 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
ของบริษัทฯ สถานการณ์สังคมโลก และความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาล คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทฯ 
ได้รับรางวัล “หุ้นย่ังยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนจังหวัดระยอง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีฐานการผลิตของบริษัทฯ ผ่านโครงการ CSR ของ
บริษัทฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความคาดหวังของชุมชน รวมท้ังให้คำแนะนำและติดตามผลการดำเนินโครงการ CSR ของบริษัทฯ 
ผ่านการนำเสนอรายงานและการลงพื้นท่ี สำหรับปี 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ ได้สนับสนุน 
กลีเซอรีนให้กับวิสาหกิจชุมชน เพ่ือนำไปทำผลิตภัณฑ์สบู่ล้างมือ และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยโดยการให้ความรู้และสาธิตการล้างมือ
อย่างถูกวิธีให้กับนักเรียนในชุมชน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล CSR DIW Continuous Award ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เก่ียวข้อง 

 ติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Corporate Compliance) อย่างสม่ำเสมอ รวมท้ังดูแลการบริหารจัดการข้อร้องเรียนท่ีผ่าน 
ทุกช่องทางการร้องเรียนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการรับข้อร้องเรียน ผ่านการนำเสนอรายงานทุกไตรมาส นอกจากน้ีได้ให้
ความสำคัญในการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในหลักการ Governance, Risk Management and Compliance (GRC)  
และการเตรียมแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 พิจารณาอนุมัติแผนงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประจำปี 2564  
เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

4. การปฏิบัติหน้าที่ และการประเมินผล 

 กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประจำปี 2564 อย่างน้อย 
ไตรมาสละ 1 คร้ัง และอาจจัดให้มีการประชุมเพ่ิมเติมตามความจำเป็น เพ่ือพิจารณาและรับทราบการดำเนินงานและรายงาน/ 
ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ตลอดจนทบทวนการกำหนดระเบียบวาระท่ีจะเสนอเพื่อพิจารณาและเพ่ือทราบ
ต่างๆ 

 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมท้ังเป็นไปตามข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประจำปี 
2563 (ท้ังคณะและตนเอง) และรับทราบผลการประเมิน เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างครบถ้วน 

 รายงานการปฏิบัติหน้าท่ีและผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ท้ังคณะ และการประเมินตนเอง ประจำปี 2563 ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือทราบ 
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คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืนได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มให้ทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ด้วยความเห็นพ้องร่วมกันว่า การกำกับดูแลกิจการท่ีดีเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน เพ่ือให้บริษัทฯ ได้รับความเชื่อม่ันจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
และเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

 
ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 
(นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล) 
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