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9. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญตอการสรางระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนินธุรกิจ
ดวยการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปรงใส ซื่อสัตย และตรวจสอบได มีการถวงดุลอํานาจและระบบการ
ควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม
ควบคูไปกับการเคารพสิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน คํานึงถึงผูมีสวนไดเสียโดยรวม เพื่อสรางความเจริญเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความ
มั่งคั่งแกผูถือหุน
โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
และบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุมกันที่ดี
โดยอาศัยความรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
มาใชในการ
วางแผน
และการดําเนินงาน
ขณะเดียวกันไดเสริมสรางใหกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และ
พนักงานทุกคน
มีคุณธรรม
ซื่อสัตยสจ
ุ ริต
ขยันอดทน
มีการแบงปนและใชสติปญญาในการ
ดําเนินงานพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนสุขอยางสมดุลและยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ีของบริษัทฯ เปนประจํา
ทุกป ไดพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมอยางตอเนื่อง และได
จัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ใหเปนไปตามแนวทาง “หลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด
่ ีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งไดรบ
ั
การอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 และ
ใหมีผลใชบังคับตั้งแต วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 เปนตนไป เพื่อใชบังคับแทนฉบับเดิมที่ไดรบ
ั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ประกอบดวย
1.
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
2.
หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด
3.
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
4.
จรรยาบรรณกรรมการบริษท
ั ผูบริหาร และพนักงาน
ซึ่งเปนการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
ใหสอดคลอง
ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
และเปนการเตรียมความพรอมในการเขาสูการแขงขัน
ในระดับภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเปนแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของกรรมการบริษัท
ผูบริหารและพนักงาน ในการทําหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯ ดวยจิตสํานึกที่ดี
คณะกรรมการ
บริษัทถือวาการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนสิ่งสําคัญที่ตองสงเสริมและสนับสนุนให
ถือปฏิบัตจ
ิ นเปนหลักประจําใจในการทํางาน และติดตามอยางสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯ ไดแจกใหกับ
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน พรอมทั้งเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.snjinter.com)
การพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ีอยางตอเนือ
่ งสงผลให ในป 2556 บริษัทฯ ไดรับ
คะแนน ดังนี้
- ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําป 2556 บริษัทฯไดคะแนน
เฉลี่ย 90% อยูในระดับ “ดีเลิศ ” ซึ่งมากกวา ป 2555 ซึ่งอยูในระดับดีมาก
- ผลประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2556 บริษัทฯ ไดคะแนน 100
คะแนนเต็ม ผลประเมินอยูในระดับ “ดีเลิศ”
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9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ไดพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเปนไปตามแนวทาง “ หลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด
่ ีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มุงมั่นที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ไปปฏิบัติ
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ
2. กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
3. ดําเนินการใหโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ มีการกําหนด อํานาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละคณะ และผูบริหารอยางชัดเจน
4. ดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับที่
เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองเชื่อถือได
5. ดําเนินการใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันเวลา
ตราบเทาที่ไมกระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯ
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุน ปฏิบัตต
ิ อผูถ
 ือหุนอยาง
เทาเทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอ ผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ชุมชน สังคม
และสิ่งแวดลอม
8. มุงมั่นสูความเปนเลิศในการดําเนินธุรกิจ
โดยยึดมั่นในการสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคาดวยการรับฟงและทบทวนตนเอง
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสรางสรรคสิ่งทีด
่ ีที่สด
ุ อยู
เสมอ
9. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเปน
ธรรม ตลอดจนมุงมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอยางตอเนือ
่ ง
10. ตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา
เคารพตอ
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ และมีเหตุผล
โดย
ยึดถือประโยชนของบริษท
ั ฯ เปนที่ตั้ง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการปรับปรุงหลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด ดังนี้
1. สิทธิของผูถือหุน
1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของของผูถือหุนไมมี
การกระทําใด ๆ อันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน
โดยทําหนาที่ดูแลผลประโยชน
ของผูถือหุนอยางเปนธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหผูถือหุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุน
ในประเทศหรือตางประเทศ
ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ
ผูถือหุนรายยอย
หรือผูถือหุนประเภท
สถาบันไดใชสิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน สิทธิในการเขาถึงสารสนเทศอยางเพียงพอ
และทันเวลา และสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจ
ในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนย
ั สําคัญตอบริษัทฯ
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1.2 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและสงคําถามลวงหนา
กอนวันประชุมผูถอ
ื หุน
โดยเผยแพรหลักเกณฑการเสนอวาระการประชุมและการสงคําถามลวงหนา
บนเว็บไซตของบริษัทฯ
1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลใหมีการใหขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดย
มีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระในหนังสือนัดประชุม
รวมทั้งสถานที่จัดประชุมผูถอ
ื หุน
สะดวกตอการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทใหสิทธิผูถือหุนเปนผูอนุมัตค
ิ าตอบแทนกรรมการบริษัทเปนประจํา
ทุกป มีการกําหนดหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการในแตละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการประชุมผูถือหุน
เพื่อให
เกิดความถูกตอง รวดเร็ว มีการลงมติเปนแตละรายการ ใหสิทธิผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการบริษัทเปน
รายบุคคล และมีการใชบต
ั รลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เปนอิสระเปนผูตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริษัทเปดเผยใหสาธารณชนทราบถึงมติที่ประชุมผูถ
 ือหุน พรอมผล
การลงคะแนนในแตละวาระในวันทําการถัดไปบนเว็บไซตของบริษัทฯ
1.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน
โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอน
การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอยและผูบริหารที่มาประชุมและลาประชุม ผล
การลงคะแนนในแตละวาระพรอมคําถามคําตอบ ไมมีการเพิ่มวาระที่ไมไดระบุในหนังสือนัดประชุม
และเปดเผยตอสาธารณชนบนเว็บไซตของบริษัทฯ
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการกํากับดูแลกิจการ ในหมวด
สิทธิของผูถือหุน บริษัทฯไดสงเสริมใหผูถอ
ื หุนทุกกลุมไมวาเปนผูถือหุนในประเทศหรือตางประเทศ
ทั้งที่เปนผูถือหุนรายใหญ
ผูถือหุนรายยอย หรือผูถือหุนประเภทสถาบันไดใชสิทธิของตน และ
ตระหนักถึงหนาที่ในการดูแลและคุมครองใหผูถอ
ื หุน
 ทุกรายไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเทาเทียมกันเปน
ธรรม ตามที่กําหนดไวในขอบังคับและจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ สิทธิขั้นพื้นฐานของผู
ถือหุน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของผูถือหุนและมีนโยบายปฏิบัติตอผูถอ
ื หุน
 ทุกรายอยางเทา
เทียมและเปนธรรม ซึ่งไดกําหนดไวในนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู
ถือหุน ไดแก
- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุน
- สิทธิในการรับทราบขอมูลขาวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลาและสม่ําเสมอ
โดย
บริษัทไดเผยแพรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทาง Website ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (www.set.or.th) และ Website ของบริษัท (www.snjinter.com) เพื่อใหผู
ถือหุนสามารถรับทราบขาวสารของบริษัทไดสะดวกและรวดเร็ว
- สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรือ
่ งที่สาํ คัญ
- สิทธิในการมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- สิทธิในการแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
- สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
- สิทธิในการรับเงินปนผล
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คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมผูถอ
ื หุนเปนประจําทุกปภายใน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุด
รอบปบัญชีของบริษัท โดยจัดที่โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด กรุงเทพฯ เปนประจําทุกป เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกผูถือหุน
 ในป 2556 บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมสามัญผูถ
 ือหุนครั้งที่ 34 ในวันจันทร
ที่ 22 เมษายน 2556 ในการประชุมทุกปบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผูถอ
ื หุนตามกฎหมาย ตลอดจน
สงเสริมการใชสิทธิและไมละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
กอนวันประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ มีการแจงมติกําหนดวาระการประชุมผูถือหุนใหทราบลวงหนา 2 เดือนกอนวัน
ประชุม (ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556) เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเวลาในการเขารวมประชุม และใน
วันที่
16 มีนาคม 2556 ไดเผยแพรหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมดที่มีขอมูลเหมือนกับขอมูลที่บริษัทฯ จะสงใหผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร ผาน Website ของ
บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษลวงหนามากกวา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอที่จะ
ศึกษาและทําความเขาใจขอมูลกอนเขาประชุมและอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนชาวตางชาติ อีก
ทั้ง บริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนา 14 วันกอนวันประชุม รวมถึงไดทํา
การประกาศคําบอกกลาวนัดประชุมผูถอ
ื หุนลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกัน 3 วัน และกอนวันประชุม
5 วัน คือในวันที่ 3-5 เมษายน 2556 ซึ่งในแตละวาระมีขอเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในทุกวาระ เอกสารประกอบการประชุมที่ใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนใน
วาระตางๆ
ประวัติของบุคคลที่เสนอชือ
่ ใหเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท รายงานประจําป
แผนที่
สถานที่การจัดประชุม คําอธิบายเอกสารและหลักฐานที่ผูถือหุนตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุม
ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถ
 อ
ื หุน
หลักเกณฑและขั้นตอนการเขารวมประชุม
และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนกําหนดทิศทางการลงคะแนนได หรือจะเลือกใช
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได ซึ่งสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะ
ทั้ง 3 แบบ ไดที่เว็บไซตของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเพิ่มชองทางการเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถ
 ือหุนและเอกสาร
ประกอบการประชุมทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนากอน
วันประชุมเพื่อใหผูถือหุนมีเวลาพิจารณามากขึ้น และสามารถทราบรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของ
บริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อประชุมสามัญประจําปปจจุบันกอนวันประชุมไดอีกดวย


วันประชุมผูถือหุน
บริษัทฯ ไดกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสม โดยใน
ป 2556 บริษัทฯ จัดใหมก
ี ารประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น.
ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด ผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนากอนการประชุม
ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และตอเนื่องจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการประชุมผูถ
 ือหุน โดยถือเปนหนาที่ที่จะตองเขา
รวมประชุมทุกครั้งยกเวนปวยหรือภารกิจสําคัญ ในการประชุมสามัญผูถือหุน
 มีกรรมการเขารวมประชุม
13 คน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการชุดยอยทุกชุด
กรรมการผูจด
ั การ และผูบ
 ริหารสูงสุดดานการเงินของบริษัทฯ โดยมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เขารวม
ประชุมและเปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงดวย
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กอนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทไดแจงรายละเอียดขององคประชุม รวมถึงอธิบาย
วิธีการลงคะแนน
และวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตอ
 งลงมติในแตละวาระตามกฎหมายและ
ขอบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมไดจด
ั สรรเวลาอยางเพียงพอ ประธานที่ประชุมดําเนินการประชุม
เรียงตามลําดับวาระที่กําหนดในหนังสือนัดประชุม โดยไมมีการเพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสําคัญ
โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมกับเปดโอกาสใหผูถอ
ื หุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
สอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ ไดอยางเต็มที่ทก
ุ วาระ
นอกจากนี้
ยังใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมภายหลังที่เริ่มการประชุมแลวมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู ซึ่งยังไมมีการพิจารณาและนับเปนองคประชุมตั้งแตวาระที่ใชสท
ิ ธิ
ในการออกเสียงเปนตนไป
การประชุมผูถอ
ื หุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียงพอใน
การลงทะเบียนเขาประชุมและนับคะแนนเสียง มีการสรุปผลการลงมติจากการนับคะแนนเสียงในแตละ
วาระ โดยใชระบบ Barcode เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็วและโปรงใส
รวมถึงไดจด
ั ใหมีการ
บันทึกภาพการประชุมสามัญผูถือหุนในลักษณะวีดีทัศน เพื่อใหเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอไป
สําหรับวาระการประชุมผูถือหุนที่สําคัญ ไดแก
1. การแตงตั้งคณะกรรมการ :
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนเลือกกรรมการเปน
รายบุคคล โดยมีขอ
 มูลเบื้องตนของบุคคลที่เสนอใหเลือกตั้ง การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น โดยระบุ
ไวชัดเจนหากเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท
และการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
โดยไดผานการพิจารณากลั่นกรองโดย
คณะกรรมการสรรหา
2. คาตอบแทนกรรมการ :
ไดใหรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนเงินคาตอบแทนที่เสนอ
ซึ่งเปนไปตามนโยบายและเงื่อนไขของคาตอบแทนกรรมการ
ที่ไดผานการพิจารณากลั่นกรองโดย
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเสนอวงเงินคาตอบแทนเพื่อใหที่ประชุมผูถอ
ื หุน
อนุมัติเปนประจําทุกปและเปดเผยคาตอบแทนกรรมการเปนรายบุคคลในรายงานประจําปและแบบ56-1
3. การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
:
บริษัทฯ
ไดให
รายละเอียดเกีย
่ วกับชื่อผูส
 อบบัญชี สํานักงานสอบบัญชี ความสัมพันธกับบริษัทฯ จํานวนปที่ทําหนาที่
เหตุผลในการเปลี่ยนผูสอบบัญชี และขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีระหวางปปจจุบัน
กับปที่ผานมา โดยไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
4. การจายเงินปนผล : บริษัทฯ ไดใหรายละเอียดเกีย
่ วกับการจัดสรรกําไร การจายเงิน
ปนผล ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ และมีการเปรียบเทียบเงินปนผลที่จาย
ระหวางปปจจุบันกับปที่ผานมา พรอมทั้งระบุวันรวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อกําหนดสิทธิ์ในการรับปนผล
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ภายหลังวันประชุมผูถือหุน
หลังจากที่ประชุมผูถือหุนไดดําเนินการประชุมเสร็จเปนที่เรียบรอยแลว บริษัทฯ ไดแจง
มติที่ประชุมทุกวาระการประชุม รวมถึงรายละเอียดการจายเงินปนผลแกผูถอ
ื หุน โดยผานระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยและประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวาไดรับผลตอบแทนตามสิทธิอยางถูกตองและครบถวน


นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนอยางละเอียดและมี
สาระสําคัญครบถวน
มีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม และมีการสรุปผลการลงมติจากการ
นับคะแนนเสียงในทุกวาระ ซึ่งแบงเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง พรอมกับ
บันทึกประเด็นอภิปรายทีส
่ ําคัญและคําชี้แจงของบริษัทฯ
ไวโดยสรุปในกรณีที่ผูถือหุนซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งในปที่ผานมาไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แลว
จัดสงรายงานการประชุมตอตลาดหลักทรัพยฯ และกระทรวงพาณิชยภายใน 14 วันทําการหลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุม
ขณะเดียวกันไดเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของบริษัทฯ
อีกทางหนึ่งดวยภายในระยะเวลาเดียวกัน
เพื่อใหผูถือหุน

สามารถตรวจสอบขอมูลได โดยไมจําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให
มีการบันทึกภาพการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ
ตลอดระยะการประชุมในลักษณะสื่อวีดท
ิ ัศน
เพื่อเผยแพรแกผูถือหุนทีส
่ นใจ
2.

การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอผูถ
 ือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยหุน
ประเภทเดียวกันมีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน เทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองสามารถ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยใชหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผถ
ู ือ
หุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได และเสนอชื่อกรรมการอิสระอยางนอย 1 คน เปน
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถือหุน
2.3 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย เสนอชื่อบุคคลเพือ
่ รับเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2.4 คณะกรรมการบริษัทไดเผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถ
 ือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ
ลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันประชุมผูถือหุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูถือหุนทุกรายใชสิทธิของตนในฐานะผูถือหุน โดยสง
หนังสือนัดประชุมผูถ
 ือหุน และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณาลวงหนา
โดยไดจัดทํา
ฉบับภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติ
2.6 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการปองกันการใชขอมูลภายในและมีมาตรการ
ปองกันการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อหาผลประโยชนใหแกตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ
โดยหามมิให
กรรมการบริษัทผูบริหาร และ พนักงาน
ซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายในทําการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
2.7 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบ
 ริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของ
ตนและบุคคลทีม
่ ีความเกี่ยวของ
ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการกํากับดูแลกิจการ ในหมวด การปฎิบัติ
ตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตอ
 ผูถ
 ือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
ผูถือหุนทุกรายมีสิทธิและความเทาเทียมกัน ดังนี้
1. การประชุมสามัญผูถือหุน
1. ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 34 เมื่อวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556
บริษัทฯ
สงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมพรอมเอกสารประกอบการประชุมลวงหนา กอนการประชุม
17 วัน โดยสงวันที่ 4 เมษายน 2556
กรณีผูถือหุนตางชาติ
บริษัทฯ ไดจด
ั สงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถอ
ื หุน
รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเปนฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูถอ
ื หุนตางชาติ
และมีการขึ้นบนเว็บไซตของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษกอนการ
ประชุมลวงหนา 30 วัน
2. ในกรณีผูถือหุนไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือ
หุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมแทน เพื่อ
เปนตัวแทนรักษาสิทธิของตนได ซึ่งบริษัทฯ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน โดย
แจงชื่อ อายุ ที่อยู ที่สงไปพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม รวมทั้งไดระบุเอกสารหลักฐาน และ
คําแนะนําขั้นตอนในการมอบฉันทะใหผูถือหุนทราบ เพื่อใหผูถือหุนสามารถจัดเตรียมไดอยางถูกตอง
และไมเกิดปญหาในการเขารวมประชุมของผูรับมอบฉันทะ
ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 34 ในวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556 มีผู
ถือหุน 9 รายถือหุน 20,025,848 หุน ไดมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนกรรมการอิสระที่
บริษัทฯ เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะเปนผูออกเสียงแทน
3. การกําหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม
จํานวนหุนที่ตนมี โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง
4. การลงคะแนนในแตละวาระจะกระทําโดยเปดเผย มีการเตรียมบัตรลงคะแนนให
ผูถือหุนทุกวาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและ/หรืองดออกเสียงเทานั้นหลังจากนั้น
จะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนที่เห็นดวย
โดยบริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาใชในการนับคะแนนและแสดงผลบนหนาจอที่อยูในหองประชุม
ทันทีเพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได
5. บริษัทฯ
ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับวาระการประชุมทีก
่ ําหนดไวใน
หนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน โดยไมมีการสลับวาระ และไมมีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมได
แจงใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนาในที่ประชุม
6. บริษัทฯ จัดใหมีอากรแสตมปโดยไมคด
ิ คาใชจาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกผู
ถือหุนที่มอบ/ไดรับมอบฉันทะที่ไมไดติดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะ
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2. การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อเปนการปองกันไมให
นําขอมูลภายในไปใชในทางมิชอบ
โดยกําหนดไวในจรรยาบรรณพนักงาน
หามมิใหผูบริหารและ
พนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง
1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน และถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับของ
บริษัทฯ
หากกระทําการอันเปนการแสวงประโยชนสวนตนจากขอมูลภายในที่ตนลวงรูกอนเปดเผยสู
สาธารณะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไดกําหนดโทษสําหรับกรณีที่มีการฝาฝนในการนําขอมูลภายในของบริษัท
ไปใชเพื่อประโยชนสวนตัวไวในระเบียบของบริษัท
โดยมีโทษตั้งแตการตักเตือนดวยวาจาจนถึงขั้น
เลิกจาง
ในปที่ผานมา
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ไดปฏิบัติตามนโยบายอยาง
เครงครัด ไมปรากฏวามีการซื้อขายหุนในชวงเวลาที่หาม
3. การกําหนดเรื่องการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
บริษัทฯ
กําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหารที่มีการซื้อขายหลักทรัพยของ
บริษัทฯ จะตองแจงใหสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบภายใน 3
วัน
และไดบรรจุวาระ
เรื่อง
การถือครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารไวในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
4. การดูแลเรื่องการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ
ดําเนินการกับความขัดแยงทางผลประโยชนดวยความรอบคอบและมี
เหตุมีผล ดวยการจัดวางระบบการปฏิบัติในเรื่องดังกลาวดวยความโปรงใสและปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
โดยกําหนดเปนนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
กําหนดไวในจริยธรรมที่ตอ
 งปฏิบัติตอ
 บริษัทและผูถอ
ื หุน กลาวคือ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เขา
ขายตองเปดเผยขอมูลหรือขออนุมต
ั ิ คณะกรรมการบริษัทดําเนินการโดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุด
ของผูถือหุน
การกําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาที่เปนธรรม
เสมือนการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง การทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และกําหนดใหกรรมการบริษัทที่มีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมและไมออกเสียงใน
วาระนั้น
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะแจงใหที่ประชุมทราบวาในวาระดังกลาวกรรมการทีม
่ ี
สวนไดเสียมีใครบาง ซึ่งจะตองออกจากหองประชุม
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมไดเปดเผย ชื่อ
ความสัมพันธของบุคคลทีเ่ กี่ยวโยง นโยบายการกําหนดราคา
มูลคาของรายการ ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัททีม
่ ีความเห็นตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท (หากมี)
เพื่อใหเกิดความโปรงใส
ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามเวลาที่
กําหนดและไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทอีกทางหนึ่ง
รวมทั้งมีการบันทึกไวในรายงานการ
ประชุมสามารถตรวจสอบได
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5. การกําหนดใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระ
บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอ
ชื่อบุคคลเพือ
่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2557
ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยไดเผยแพรหลักเกณฑและแนวปฏิบต
ั ิ
ในเรื่องดังกลาวบนเว็บไซดของบริษัทฯ
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมลวงหนา
และ/หรือเสนอชือ
่ บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแตอยางใด
จึงไมมีการเสนอบรรจุ
วาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถ
 ือหุนในป 2557 นี้
3. การคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย
3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุม
 ตางๆ โดยคํานึงถึง
สิทธิตามกฎหมายหรือขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจไดวาสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองและ
การปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน จึงไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติตอผูมี
สวนไดเสียแตละกลุม ตลอดจนคํานึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอตานการทุจริต
การคอรรัปชั่น ไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญา รวมถึงการเคารพตอสิทธิ
มนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคม
โดยเปนสวน
หนึ่งของรายงานประจําป
3.3 คณะกรรมการบริษัทดําเนินการใหมีชองทางและขั้นตอนที่ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สามารถ
รายงานหรือรองเรียนในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ
ความถูกตองของรายงาน
ทางการเงินหรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม
3.4 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการปกปองคุมครองพนักงาน หรือ
ผูแจงเบาะแส ในเรื่องที่อาจทําใหเกิดความเสียหายตอบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไมไดรับความเปนธรรม
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการกํากับดูแลกิจการ ในหัวขอ การคํานึงถึง
ผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบและเคารพตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนความรับผิดชอบตอชุมชน
สังคม และสิ่งแวดลอม คํานึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจรวมกัน เอือ
้ ประโยชนซึ่งกันและกันอันจะ
นําไปสูการทําธุรกิจที่ยั่งยืน จึงไดกําหนดเปนแนวปฏิบัติไวในจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
เพื่อให
เกิดความมั่นใจวาสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวของของผูมีสวนไดเสียจะไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุก
ฝาย
และกรณีที่เกิดความเสียหายบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ จะมีการปรึกษาหารือและ
รวมกันกําหนดมาตรการทีเ่ หมาะสมเปนประโยชนกับทุกฝาย
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
บริษัทฯ ไดจด
ั ทําจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจเปนลายลักษณอักษร โดยไดเผยแพรให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน และเปดเผยในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.sjiinter.com)
เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอ ผูถือหุน ลูกคา
คูคา คูแขง เจาหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดลอม และภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทให
ความสําคัญตอจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอยางมาก
เพราะธุรกิจจะอยูไดตองมี
จริยธรรม
คุณธรรมที่ดี เปนที่เชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
ซึ่งจะสงผลใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนา
มั่นคงอยางยั่งยืน ดังนี้
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1. ผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต เพื่อสราง
ผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถ
 อ
ื หุนอยางตอเนื่องและยั่งยืน
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. เคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของและปฏิบัติตอผูถอ
ื หุนอยางเทาเทียมกันและเปนธรรม
2. ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี ซึ่งจะชวยสรางความเชื่อมั่นและความมั่นใจ
ตอผูถอ
ื หุน อันจะนําไปสูความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทฯใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง ใหผลตอบแทนแกผูถือหุน
อยางเหมาะสม
4.
รายงานสารสนเทศสําคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน
ทัง้
สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ตามกฎหมาย
และประกาศที่เกี่ยวของ
โดยไมกระทําการใด ๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิของผูถอ
ื หุนในการ
เขาถึงสารสนเทศของบริษัทฯ
5. จัดใหมีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจําป
6. เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือ เสนอ
ชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
7. เปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับการประชุมเปนการลวงหนา
กอนการ
ประชุมผูถือหุน
8. เผยแพรหนังสือนัดประชุมผูถือหุนบนเว็บไซตของบริษัทฯ ลวงหนาอยางนอย 30 วัน
กอนวันประชุมผูถอ
ื หุนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อใหผูถือหุน
 รับทราบและศึกษาขอมูล
กอนการประชุม
9. อํานวยความสะดวกในการประชุมผูถือหุน โดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไมเปน
อุปสรรคในการเขารวมประชุมของผูถือหุน
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถอ
ื หุนที่ไมสามารถมารวมประชุม
ดวยตนเองสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความมีเหตุมีผล และ
เปดเผยขอมูลอยางครบถวน
11. ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทฯ เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของ
ตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดโดยชอบไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ มีกลไกที่ทําใหผูถือหุนมีความเชื่อมั่นวาจะ
ไดรับขอมูลที่ถก
ู ตองและผลตอบแทนที่เหมาะสมเปนธรรม
ตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ
มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันการขัดแยงทางผลประโยชน
ปองกันการใชขอมูลภายในเกี่ยวกับขาวสารที่เปนความลับ และกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน ที่รับทราบขอมูลภายใน นําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือน กอนเผยแพรงบ
การเงินแกสาธารณชน
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บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ โดย
ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรมตอผูม
 ีสวนไดเสียทุกฝาย
มุงมั่นใหการพัฒนากิจการ
ของบริษัทมีความเจริญกาวหนา มั่นคงอยางยั่งยืน โดยสามารถสรางผลตอบแทนแกผถ
ู ือหุนอยาง
เหมาะสม ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินของบริษัทเสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตน
จึงมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ จะไดรับการดูแลอยางเปนธรรมทุกฝาย โดยไดกําหนดเปน
แนวทางปฏิบัติไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายคุณภาพของบริษัท โดยไดมก
ี ารเผยแพรขอมูล
ดังกลาวผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ
บริษัทฯ เคารพตอสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุนตามที่กําหนดไวโดยกฎหมาย ขอบังคับ
และจรรยาบรรณของบริษัท โดยปฏิบัติตอผูถอ
ื หุน
 ทุกรายอยางเทาเทียมกัน บริษัทมีกลไกทีท
่ ําใหผู
ถือหุนมีความเชื่อมั่นวาจะไดรับขอมูลที่ถก
ู ตองและผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรมตามนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัทฯ มีการควบคุมการทํารายการระหวางกัน มีมาตรการปองกันการขัดแยง
ทางผลประโยชน
ปองกันการใชขอมูลภายในเกี่ยวกับขาวสารที่เปนความลับ และหามกรรมการ
ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือนกอนเผยแพรงบการเงินแกสาธารณชน
ในป 2556 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2555 ในอัตราหุนละ
0.80 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 62.68 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยกําหนดจายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 นับเปนการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ
ติดตอกันเปนปที่ 34 ซึ่งถือเปนการสรางความมั่งคั่งในระยะยาวใหแกผูถือหุนอยางแทจริง ทั้งนี้ ผูถอ
ื
หุนทุกรายของบริษัทฯ ไดรับเชิญเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระสําคัญตาง ๆ โดยไดรับขอมูลขาวสารที่สําคัญในหลากหลายรูปแบบ อาทิ หนังสือ
เอกสาร และขอมูลอิเลคโทรนิค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรายงานผลการดําเนินงานของกิจการเปน
ประจําทุกไตรมาส
และเปดเผยการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในเงื่อนไขที่เสมือนทํากับ
บุคคลภายนอกใหรับทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ และ Website ของบริษัทฯ อีกดวย
2. ลูกคา
คณะกรรมการบริษัทตระหนักวาความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกคาเปนกุญแจสําคัญ
อันนําไปสูความสําเร็จของบริษัทอยางยั่งยืน โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจดานผลิตจําหนายสินคาและบริการที่ปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
2. ดําเนินธุรกิจดวยความมุงมั่นพัฒนาสินคาและบริการ คิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพิ่มคุณคา
ใหแกสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง พรอมกับการใหขอมูล
ที่จําเปนตอการตัดสินใจโดยไมปดบัง หรือบิดเบือนขอเท็จจริง
3. ดําเนินธุรกิจโดยยึดถือความ ซื่อสัตย สุจริต เปนธรรม และไมกระทําการใด ๆ ที่
เปนการละเมิดสิทธิของลูกคา รักษาความลับทางการคาของลูกคา ไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเอง
หรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ
4. ไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด ที่ไมสุจริตจาก
ลูกคา ทั้งทางตรงและทางออม
5. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคา
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดใหรีบแจงลูกคาเปน
การลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
6. จัดใหมีชอ
 งทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนตอบริษัทฯ และคํา
รองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรม
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จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
บริษัทฯ มุงมั่นในการสรางนวัตกรรมใหม เนนการใหบริการที่ประทับใจโดยการสรางความ
พึงพอใจในสินคาและบริการใหแกลูกคาดวยการเสนอผลิตภัณฑที่มค
ี ุณภาพในราคาที่เหมาะสม
เพื่อใหลูกคาไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคา
พรอมรักษาความลับทางการคาของ
ลูกคา ตลอดจนเอาใจใสและดําเนินการอยางเปนธรรมตอคํารองเรียนของลูกคา โดยบริษัทฯ จัดใหมี
บริการลูกคาสัมพันธซึ่งผูบริโภคสามารถสอบถามขอมูล
แสดงความคิดเห็น ขอรองเรียนไดหลาย
ชองทาง ไดแก ผานทางโทรศัพทโดยตรงที่โทร. 0-2676-2727
โทรสาร. 0-2676-2726 หรือ
ผานทาง E-Mail : sjoffice@snjinter.com
3. คูคา
คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตอคูคาดวยความเสมอภาคและคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน
โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. มีระบบการคัดเลือกคูค
 าในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่มีการดําเนินธุรกิจตาม
กฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
โดยมีการ
ปฏิบัติตอคูคาบนพื้นฐานของการแขงขันที่เปนธรรม เสมอภาค และเคารพซึง่ กันและกัน
2. รักษาความลับหรือขอมูลทางสารสนเทศของคูคาไมนําไปใชเพื่อประโยชนตนเอง
หรือผูเกี่ยวของโดยมิชอบ
3. สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน แลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาและเพิ่ม
คุณคาใหแกสินคาและบริการเพื่อการเจริญเติบโตรวมกัน
4. ปฏิบัติตามขอตกลงทางการคาและใหขอมูลที่ถก
ู ตองในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดให
รีบเจรจากับคูค
 าเปนการลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
5. ไมเรียก รับ หรือยินยอมทีจ
่ ะรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใด ซึ่งอยูนอกเหนือ
ขอตกลงทางการคา
จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามขอตกลงเงื่อนไขทางการคาและใหขอมูลทีถ
่ ูกตอง มีการ
สรางสัมพันธภาพและความเขาใจที่ดีตอกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู รวมกันพัฒนาสินคาและบริการ
เพื่อเพิ่มคุณคาใหแกสินคาและบริการไมเรียก รับ หรือยินยอม ที่จะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
ซึ่งอยูนอกเหนือขอตกลงทางการคา
4. คูแขง
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจภายใตบทบัญญัตข
ิ องกฎหมาย โดยกําหนดเปนนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ประพฤติปฏิบต
ั ิภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรมโดยคํานึงถึงจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจและกฎหมายแขงขันทางการคาในประเทศตางๆ ที่บริษัทฯ เขาไปดําเนินธุรกิจ
2. ไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคา
จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
การดําเนินธุรกิจกับคูค
 าใด ๆ ตองแขงขันทางการคา ภายในกรอบกติกาของการแขงขันที่
เปนธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือวาคูแขงเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางศักยภาพขององคกรใหมค
ี วามมั่นคง
และแข็งแรงยิ่งขึ้น
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5. เจาหนี้
คณะกรรมการบริษัทยึดมัน
่ ในการดําเนินธุรกิจอยางมีหลักการและมีวินัย เพื่อสรางความ
เชื่อถือใหกับเจาหนี้ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตอเจาหนี้ทุกกลุมอยางเสมอภาคและเปนธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันอยางเครงครัด
3. บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ที่ดี
4. เปดเผยฐานะทางการเงินอยางถูกตอง ตรงเวลา
5. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึง่ ใหรีบแจงใหเจาหนี้ทราบเปนการ
ลวงหนาเพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้โดยเครงครัด
ในปที่ผานมาบริษัทฯ จายเงิน
ใหกับเจาหนี้การคาตรงตาม Credit Term ที่ไดตกลงไวลวงหนา โดยไมมีการผิดนัดชําระแตอยางใด
บริษัทฯ
ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแขงขันทางการคาโดยสุจริตและเปนธรรม
ภายใตกรอบของกฎหมายอยางเครงครัด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมา บริษัทไมเคยมีขอพิพาทใด ๆ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคูแขงทางการคา
6. พนักงาน
คณะกรรมการบริษัทถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนปจจัยแหงความสําเร็จของ
บริษัทฯ โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิศ
์ รีความเปนมนุษย
และสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ทํางานตลอดจนไมเปดเผยหรือสงผานขอมูลหรือความลับของพนักงานตอบุคคลภายนอกหรือผูไม
เกี่ยวของ
2. ปฏิบัติตอพนักงานภายใตกรอบกฎหมาย
ระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
บริษัทฯ
3. สงเสริมความเทาเทียมกัน
ในการจางแรงงาน ไมเลือกปฏิบต
ั ิ ไมกด
ี กันดวยเหตุ
ทางเพศสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไมไดเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม
แลกเปลี่ยนความรู
เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรอยางทั่วถึง สรางความมั่นคงในอาชีพ และใหโอกาสในการเจริญกาวหนา
ตามศักยภาพของแตละคน
5. สงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและการพัฒนา
บริษัทฯ
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6. ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรมเหมาะสมตามความรู ความสามารถหนาที่ ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดใหมีสวัสดิการและสิทธิประโยชนที่เหมาะสมแกพนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สหกรณออมทรัพย เปนตน
8. เปดโอกาสใหพนักงานมีชอ
 งทางสื่อสารเสนอแนะและรองทุกขเกี่ยวกับการทํางาน
ซึ่งขอเสนอตาง ๆ จะไดรบ
ั การพิจารณาและกําหนดวิธีการแกไข
เพื่อใหเกิดประโยชนแกทุกฝาย
และสรางความสัมพันธอันดีในการทํางานรวมกัน
9. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมการ
ทํางานโดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเปนการสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน
10. สงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับ ในการดําเนินกิจกรรมดานความ
รับผิดชอบตอสังคม
จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
พนักงานเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนหัวใจสําคัญที่จะพาองคกรไปสูค
 วามสําเร็จ บริษัทจึงมุง
สงเสริมการฝกอบรม และพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานอยางทั่วถึง เพื่อเปนรากฐานในการ
สนับสนุนตอกลยุทธสําคัญทางธุรกิจของบริษัทอยางตอเนื่อง พรอมกับสรางความมั่นคงในอาชีพ และ
ใหโอกาสในการเจริญกาวหนาตามศักยภาพของแตละคน รวมถึงใหพนักงานมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานและพัฒนาบริษัท ปฏิบัติตอพนักงานโดยเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และ
สิทธิพื้นฐานของมนุษยชน ใหผลตอบแทนดวยความเปนธรรม เหมาะสมกับความรูความสามารถ ความ
รับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคน ดูแล รักษาสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย
คํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิต สุขภาพ และทรัพยสินของพนักงาน จัดใหมีสวัสดิการตาง ๆ เชน
ห อ งพยาบาล เพื่ อ ดู แลสุ ข ภาพและให ก ารรั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต นแก พ นั ก งานเมื่ อ
เจ็ บ ป ว ย ซึ่ ง พนั ก งานจะได รั บ การบริ ก ารด า นการรั ก ษาพยาบาลที่ ไ ด ม าตรฐานและถู ก ต อ งตาม
หลักการแพทยโดยแพทยและพยาบาลวิชาชีพ รวมถึงจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําป
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อการออมเงินในอนาคต โดยสมาชิกตองสงเงินเขากองทุน
ในอัตรารอยละ 3 ของคาจาง และจะไดรับเงินสมทบกองทุนจากบริษัททุกเดือนในอัตราเดียวกัน
เงินบําเหน็จ เกษียณใหกั บพนักงานทุ กคนเมื่อเกษียณอายุการทํางานจัด ใหมีเงินตอบ
แทนการเกษียณอายุสําหรับพนักงานทุกคนที่ทํางานกับบริษัทจนเกษียณอายุ
เพื่อพนักงานจะ
ไดนําเงินดังกลาวไปใชในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุขหลังเกษียณ
จัดฝกอบรมและสัมมนาภายในองคกร ตลอดจนการสงพนักงานไปรวมอบรม สัมมนา
กับภายนอกซึ่งจัดโดยหนวยงานตาง ๆ
เพื่อเปนการพัฒนา และ เพิ่มความรู ความสามารถ และ
ทักษะในการทํางานใหแกพนักงานอยางตอเนื่อง
จัดใหโครงการ Happy Work Place เพื่อดู แลดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ
ทํางานใหดีขึ้น เพื่อใหพนักงานอยูกับองคกรไดอยางมีความสุข เชน กิจกรรมออกกําลังกาย, อบรม
จิตสํานึก, โครงการ “ออมไมมีอด” ฯลฯ
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7. ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบที่พึงมีตอ
ประเทศชาติ ชุมชนและสังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เพื่อธํารงรักษาไวซึ่งสังคม
และสวนรวมที่ดี โดยกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมดําเนินธุรกิจที่ทําใหสังคมเสื่อมลง และไมละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นทีอ
่ ยูรว มใน
ชุมชนและสังคม
2. ปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวมใหเกิดขึ้นในบริษัท
และพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง
3. กําหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นตอชุมชนและสังคม อัน
เนื่องมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ
4. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น
5. รวมมือกับหนวยงานตางๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ใหการสนับสนุนในกิจกรรมที่กอใหเกิดสาธารณประโยชน
7. สรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจางงานและผลิตภัณฑ
ชุมชน
8. สรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับชุมชนและสังคม บนพื้นฐานของ
ความถูกตอง โปรงใส เปนธรรม
จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯไดดําเนินการ ดังนี้
บริษัทฯ มีการปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม ใหเกิดขึ้นใน
บริษัทฯ โดยกระทําอยางตอเนื่อง กํากับดูแลไมใหสรางปญหาแกชุมชน สนับสนุนชวยเหลือและ
เกื้อกูลแกชุมชนเพื่อประโยชนสุขรวมกัน และสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม
โดยสวนรวม เชน การศึกษา การสงเสริมอาชีพ
8. สิ่งแวดลอม
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอ
 สิ่งแวดลอมโดยมี
การกําหนดเปนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1.
ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการทบทวนและ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ
2.
สรางวัฒนธรรมองคกรและสรางจิตสํานึกใหพนักงานทุกระดับ
เกิดความ
รวมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3.
สงเสริมใหความรู และฝกอบรมแกพนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดลอม
4.
สงเสริมระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมตั้งแตการใชทรัพยากรอยางประหยัด
มีมาตรการบําบัดและฟนฟู การทดแทน การเฝาระวังดูแลและปองกันผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน
5.
มีระบบคัดเลือกคูค
 าในหวงโซอุปทาน (Value Chain) ที่ดําเนินธุรกิจเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
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6.
สงเสริมการพัฒนาและเผยแพรเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจาก
นโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยคํานึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยไดนํา
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO : 14001 มาใชอยางตอเนื่อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยทีด
่ ี มี
การปลูกฝงจิตสํานึก ความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคมใหเกิดขึ้นในบริษัทอยางตอเนื่อง สงเสริมให
มีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
รวมถึงจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานในเรื่องการรักษา
สิ่งแวดลอม
และสนับสนุนกิจกรรมอันเปนประโยชนตอชุมชนและสังคมโดยสวนรวม
(สามารถดู
รายละเอียดเพิ่มเติม ในเอกสารแนบ 5 หัวขอ “รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ประจําป 2556”)
9. ภาครัฐ
คณะกรรมการบริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกําหนดเปน
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานและไมดําเนินการใด
ๆ อันเปนการขัดตอกฎหมาย
2. ดําเนินการอยางถูกตอง เมื่อมีการติดตอทําธุรกรรมกับเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ
3. สรางสัมพันธอันดีระหวางบริษัทฯ และภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ ในแตละ
เทศประเทศ หรือทองถิ่น
จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯไดดําเนินการ ดังนี้
บริษัทฯ จายภาษีถูกตอง ครบถัวน ทันเวลา ตามขอกําหนดของกฎหมาย ทั้ง
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ภาษีปาย ภาษีโรงเรือน ภาษีศุลกากร
อากรแสตมป และภาษีนิติบุคคล
การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา โดยกําหนดไวในจริยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับกฎหมายขอบังคับ และขอผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิใน
ทรัพยสินทางปญญา
2. ดูแลรักษางานอันเปนทรัพยสินทางปญญาของบริษัทฯ และไมนําทรัพยสินทางปญญา
ดังกลาวไปใชหรือใหบุคคลอื่นใชโดยมิไดรับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของผูอื่น ไมละเมิดหรือนําผลงานของผูอื่นไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน เวนแตไดรับอนุญาตหรือใหคาตอบแทนแกเจาของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานไดสรางสรรคหรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ใหถือเปนทรัพยสินทาง
ปญญาของบริษัท และเมื่อพนสภาพจากการเปนพนักงานแลวจะตองสงมอบทรัพยสินทางปญญา
ดังกลาวคืนใหบริษัท ไมวาจะเปนขอมูลที่เก็บไวในรูปแบบใด
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จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
บริษัทยึดถือนโยบายการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม สนับสนุนให
พนักงานสรางสรรคนวัตกรรมตาง ๆ ทั้งดานขบวนการทํางาน ขบวนการผลิต รวมถึงการรวมคิดรวมทํา
กับลูกคา คูคา เพื่อใหไดนวัตกรรมสินคาที่มค
ี ุณภาพ ตอบสนองความตองการของตลาดและลูกคา
การไมละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดนโยบายไวในจริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมกระทําการใดๆ หรือไมสนับสนุนกิจการทีล
่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ใหความรูความเขาใจในหลักสิทธิมนุษยชนแกพนักงานเพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงาน
3. ไมจํากัดความเปนอิสระหรือความแตกตางทางความคิด เพศ เชือ
้ ชาติ ศาสนา การเมือง
หรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงหรือแตกแยก
4. จัดใหมีชอ
 งทางการสื่อสาร เพื่อใหพนักงานหรือผูที่เชื่อวาสิทธิของตนถูกละเมิดหรือไดรับ
การปฏิบัติอยางไมเปนธรรมสามารถรองเรียนตอบริษัท และคํารองเรียนพึงไดรับการเอาใจใสและ
ดําเนินการอยางเปนธรรม
จากนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการ ดังนี้
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยเคารพตอกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอยางเครงครัดและโดย
ยึดถือ วาพนั กงานทุกคนไดรับเกีย รติและเคารพในสิทธิส วนบุค คลอยางเทาเที ยมกัน ไม มีการเลือ ก
ปฏิ บัติ ทั้ งการแบ งแยกสี ผิว เชื้ อ ชาติ ศาสนา เพศ สั งคม ตามแนวปฏิ บัติ พื้ นที่ ฐ านตามหลัก สิ ท ธิ
มนุษยชน มีการปลูกฝงความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนใหกับพนักงานทุกคนตั้งแตเขารวมงาน โดยผาน
การปฐมนิเทศเกี่ย วกั บจรรยาบรรณของบริษัท ฯ อี กทั้ ง หลีก เลี่ ย งการเป นพั นธมิ ตรกับองค การที่ จ ะ
นําไปสูการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน
การตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายตอตานการทุจริต การคอรรัปชั่นโดยกําหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. สรางจิตสํานึกคานิยม ทัศนคติใหแกพนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ดวยความซื่อสัตย สุจริต
2. จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการตรวจสอบและ
ถวงดุลการใชอํานาจใหเหมาะสมเพื่อปองกันมิใหพนักงานทุจริตหรือมีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตการ
คอรรัปชั่นตางๆ
3. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานกระทําการใดๆ อันเปนการเรียกรอง หรือ
ยอมรับซึ่งทรัพยสิน หรือผลประโยชนอื่นใด สําหรับตนเองหรือผูอื่นทีส
่ อไปในทางจูงใจใหปฏิบัติ หรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทําใหบริษัทเสียประโยชนอันชอบธรรม
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4. หามกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานใหหรือเสนอที่จะใหทรัพยสิน หรือผลประโยชน
อื่นใดแกบุคคลภายนอก
เพื่อจูงใจใหบุคคลนั้นกระทําหรือละเวนการกระทําใดที่ผิดตอกฎหมายหรือ
โดยมิชอบตอตําแหนงหนาที่ของตน
5. จัดใหมีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปรงใสและถูกตอง
6. จัดใหมีชอ
 งทางในการสื่อสารเพื่อใหพนักงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของสามารถที่จะแจง
เบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจไดวาจะไดรับการคุม
 ครอง และตองมีการแตงตั้งเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มก
ี ารแจงเขามา
ในป 2556 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับหอการคาไทย
หอการคา
นานาชาติ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ไดแสดงใหเห็นวาการ
ทุจริตในทุกรูปแบบเปนอุปสรรคสําคัญของการพัฒนาประเทศ
ภาคเอกชนจึงไดรวมกันจัดตัง้
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption - CAC ) ขึ้น บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจด
ทะเบียนไดเขารวมโครงการดังกลาว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 ไดอนุมัติการเขารวมลงนาม คําประกาศเจตนารมณแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ในปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีกรณีคอรรัปชั่น และการติดสินบน
นอกจากนี้ ในดานจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ยังไดกําหนดเรื่อง
1. การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการใหของขวัญ
คณะกรรมการบริษัทมุงหวังใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปในทางที่มีการแขงขันอยาง
เปนธรรม อยางไรก็ตามการเลี้ยงรับรองการรับหรือการใหของขวัญหรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรม
เนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดีระหวางกัน เปนสิ่งอันควรปฏิบัติตามความ
เหมาะสม โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ไมรับ หรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทําใหเกิดอิทธิพลในการ
ตัดสินใจอยางหนึ่งอยางใดหากจําเปนตองรับหรือใหของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรองตามประเพณี
ที่มีมูลคาเกินกวาปกติวิสัยใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ
2. กรณีไดรับมอบหมาย หรือไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาใหไปชวยเหลือหนวยงาน
ภายนอกอาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญไดตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานภายนอกนั้นกําหนดและใช
เปนการทั่วไป เชน การไดรับของขวัญ ของกํานัล การจับฉลากชิงรางวัล เปนตน
3. กรณีที่ตัวแทน คูสัญญาหุนสวนหรือผูอื่นใดที่ตอ
 งการใหของขวัญของกํานัล หรือการเลี้ยง
รับรองในนามของบริษัทฯ ตองไดรับการอนุมัติจากบริษัทฯ กอน
4. คาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของในเรื่องเหลานี้ ควรจะอยูภายใตงบประมาณที่เหมาะสม
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2. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินธุรกิจใหสอดคลองตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและ
ผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน คูคาและผูมีสวนไดเสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผล
ดานความปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ
2. สนับสนุนใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน โดยกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และ
มาตรฐานการทํางานที่ปลอดภัยในการทํางานที่สอดคลองตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุง
สภาพการทํางานสภาพแวดลอม วิธีการทํางานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ
คุมครองความปลอดภัยใหกับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพรอมเพือ
่ รองรับสถานการณฉุกเฉิน โดยจัดทํา ฝกซอมและปรับปรุง
แผนฉุกเฉินอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อปองกันและลดความสูญเสียตอชีวิตและทรัพยสินของบริษัท
พนักงาน คูคาและผูเกี่ยวของ
4. สรางวัฒนธรรมการทํางานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองคกร
ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยใน
การทํางานไดอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังไดกําหนด จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงาน ดังนี้
1.

ความรับผิดชอบในหนาที่
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดมก
ี ารดําเนินการ
มาอยางตอเนื่อง เพื่อใหกรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบัติใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกันภายใตกรอบจรรยาบรรณ และดํารงตนอยูไดดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และผูที่เกีย
่ วของทุกฝาย จึงไดกําหนดจรรยาบรรณ ดังนี้
กรรมการบริษัท และผูบริหาร
1.
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย สุจริต โดยปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
ขอบังคับบริษัท และประกาศที่เกี่ยวของ
2.
ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รวมถึงการเขา
ประชุมทุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
3.
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัทและผูบริหารไมมี
สิทธิออกเสียงในเรื่องทีต
่ นมีสวนไดเสีย
4.
ปฏิบัติหนาที่โดยดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวยความรอบคอบและมี
เหตุผล โดยยึดถือประโยชนของบริษัท เพื่อใหการบริหารงานเปนไปอยางโปรงใส
5.
ในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท กรรมการบริษัท และผูบริหาร
รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยงั ไมบรรลุนิติภาวะใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของและรายงานให
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
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6.
หามกรรมการบริษัทและผูบ
 ริหารทําการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1
เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
7.
กรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของตนและผูทม
ี่ ีความ
เกี่ยวของ ตามหลักเกณฑที่กําหนด
8.
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป
พนักงาน
1.
สนับสนุนและใหความรวมมือในการดําเนินกิจการของบริษัทอยางสม่ําเสมอและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรบ
ั มอบหมายอยางเต็มความสามารถเพื่อใหเกิดผลดีและความเจริญกาวหนา
แกบริษัทและพนักงาน
2.
ปฏิบัติตามกฎหมายนโยบายขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบและประกาศตางๆที่
เกี่ยวของ
3.
ปฏิบัติตอผูมาติดตอดวยกิริยามารยาทอัธยาศัยอันดีงามและการบริการที่เปนเลิศ รักษา
ภาพลักษณและชื่อเสียงของบริษัท
4.
รักษาความลับทางการคาและไมนําขอมูลภายในของบริษัทเปดเผยตอบุคคลภายนอก
5.
หามกูยืมเงินจากลูกคา ผูเกี่ยวของกับลูกคาหรือผูทาํ ธุรกิจกับบริษัท เวนแตเปนการ
กูยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6.
ปฏิบัติตามคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของผูบังคับบัญชา
7.
ยึดมั่นในการทํางานเปนทีม ชวยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกันเพื่อ
ประโยชนของบริษัทและพนักงาน
8.
ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความมีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี ไมกลาวรายตอผูอ
 ื่นโดย
ปราศจากความจริง รวมทั้งไมนําผลงานของบุคคลอื่นมาอางเปนผลงานตนเอง
9.
ปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจ ซื่อสัตยสุจริต ไมแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับ
ตนเองหรือผูอื่น โดยอาศัยหนาที่การงานที่ทํากับบริษัท
10.
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวังไมประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายตองาน หรือทรัพยสินของบริษัท
11.
ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวของโดยใช
สิทธิทางการเมืองอยางเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ไมชอบดวยกฎหมายหรือ
ขัดตอความสงบเรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน
2.

การดูแลรักษาทรัพยสินของบริษัท
กรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน มีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลการใชทรัพยสิน
ของบริษัท และทรัพยสินภายใตการดูแลของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1.
ใชทรัพยสินในการดําเนินธุรกิจโดยไมนําทรัพยสินดังกลาวไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
หรือบุคคลภายนอก
2.
ปกปองผลประโยชนและดูแลทรัพยสินมิใหสูญหายชํารุดหรือนําไปใชในทางที่ผิด
เสมือนวิญูชนพึงรักษาทรัพยสินของตนเอง ขจัดการแสวงหาประโยชนอันมิควรไดโดยชอบ ไมวา
โดยทางตรงหรือทางออม
3.
ดําเนินการใหมีการประกันภัยในวงเงินที่เพียงพอตอความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ
ทรัพยสิน
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4.
ไมใชคอมพิวเตอรทําราย ละเมิด สอดแนม แกไขแฟมขอมูลของผูอื่นหรือสราง
หลักฐานที่เปนเท็จอันอาจกอใหเกิดการโจรกรรมขอมูลขาวสารและจัดใหมีการรักษาความปลอดภัย
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลองตามมาตรฐานสากล
5.
ใชอีเมลและอินเทอรเน็ตที่จัดให เพื่อธุรกิจของบริษัทอยางระมัดระวัง และไมนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
6.
เก็บรักษาและไมยินยอมใหผูอื่นใชรหัสผานสําหรับเขาใชงานระบบสารสนเทศตางๆ
ของบริษัท
7.
ไมนําทรัพยสินทางปญญาของบริษัทไปทําซ้ํา ดัดแปลงหรือกระทําการใดๆ เพื่อ
ประโยชนสวนตัวหรือประโยชนของผูอื่น โดยไมไดรับอนุญาตจากบริษัท
8.
รายงานตอผูบังคับบัญชา เมื่อพบเห็นการกระทําทีเ่ ปนการละเมิดสิทธิ หรืออาจ
นําไปสูการละเมิดสิทธิ หรือการกระทําที่อาจกอใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาของ
บริษัท
9.
ดูแลใหมีการจัดเก็บเอกสารที่สําคัญของบริษัทใหครบถวนตามเวลาที่กฎหมาย หรือ
ระเบียบที่เกี่ยวของกําหนดและเมื่อพนชวงระยะเวลาที่ตองเก็บรักษาเอกสารแลว พนักงานที่เกี่ยวของ
ตองดูแลใหมก
ี ารทําลายดวยวิธีที่เหมาะสม
3.

การแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหพนักงานและผูมีสวนไดเสียในการแจงเบาะแสหรือขอ
รองเรียน เมื่อพบเรื่องทีอ
่ าจเปนการกระทําผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติมิชอบของพนักงานใน
บริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเปนปญหาและกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท รวมทั้งการรับขอ
รองเรียนในกรณีที่พนักงานและผูมีสวนไดเสียถูกละเมิดสิทธิหรือไมไดรับความเปนธรรมโดยผาน
ชองทางและกระบวนการที่บริษัทกําหนด
บริษัทจะรับฟงและดําเนินการกับทุกขอรองเรียนอยางเสมอภาคโปรงใสและเปนธรรมโดยมี
มาตรการคุมครองผูรองเรียนที่เปนระบบและยุติธรรม ขอมูลของผูรองเรียนจะถูกเก็บรักษาไวเปน
ความลับของบริษัท
มาตรการคุมครองผูรองเรียน
1. ผูรองเรียนสามารถเลือกทีจ
่ ะไมเปดเผยตนเองไดหากเห็นวาการเปดเผยนั้นจะทําใหเกิด
ความไมปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทจะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และคํานึงถึงความปลอดภัยของผูรองเรียน
โดยกําหนดมาตรการคุม
 ครองผูรองเรียนที่เปนพนักงาน รวมถึงผูใหความรวมมือในการตรวจสอบ
ขอเท็จจริง จะไดรับความคุมครองจากการปฏิบัตท
ิ ี่ไมเปนธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงขอ
รองเรียน เชน รบกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยนตําแหนงงาน เลิกจาง เปนตน
4.

การวินิจฉัยขอสงสัย
ผูบังคับบัญชามีหนาที่รับผิดชอบและใหคําแนะนําแกผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหรับทราบเขาใจ
และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณที่กําหนดไวหากจรรยาบรรณที่กําหนดไวไมครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือ
หากยังมีขอสงสัย ไมสามารถปฏิบัติหรือตัดสินใจได ใหปรึกษากับผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้น ในกรณี
ที่มีขอขัดแยงใหถือคําวินิจฉัยของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เปนที่
สิ้นสุด
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ชองทางการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย :
ในกรณีที่ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียมี
ประเด็ น ที่ เ ป น ห ว งเกี่ ย วข อ งกั บ ความถู ก ต อ งขอรายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุ ม ภายในที่
บกพร อ ง หรื อ การกระทํ าผิ ด กฎหมายและผิ ด จรรยาบรรณ ผู ถื อ หุ น และผู มี ส วนได เสี ย สามารถ
ติดตอสื่อสารผานหนวยงานตลาดหลักทรัพยที่โทร. 0-2676-2727 ตอ 2510
โทรสาร. 02676-2747 E-Mail : sukanya_kee@snjinter.com
หรือแผนกตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรง
ตอคณะกรรมการตรวจสอบที่ โทร. 0-2676-2727 ตอ 2784 โทรสาร. 0-2676-2726 และผลการ
สอบสวนจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผูแจงเบาะแส และขอรองเรียนดังกลาวจะถูกรักษา
ไวเปนความลับของบริษัทฯ ซึ่งในป 2556 บริษัทฯ ไมไดรับขอรองเรียนจากผูถือหุนและผูมีสวนได
เสีย
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
4.1 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญอยางถูกตองโปรงใส
ทันเวลาตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และ
สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณซึ่งมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนของผูถือหุน รวมทั้งการเปดเผย
ขอมูลอื่นตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตราบเทาที่ไม
กระทบตอประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทโดยเปดเผยสารสนเทศผานเว็บไซตของบริษัทชอง
ทางการเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและชองทาง
อื่นๆ ที่สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน
4.2 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบในการทําหนาที่นักลงทุนสัมพันธ
เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอยางเทาเทียมและเปนธรรม
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการกํากับดูแลกิจการ ในหัวขอ การเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใส บริษัทฯ ใหความสําคัญของการมีระบบการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ี ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอบังคับ ของบริษัทฯ หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการเปดเผยสารสนเทศสําคัญที่มี หรืออาจมี
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ หรือตอการตัดสินใจลงทุน หรือตอสิทธิ
ประโยชนของผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนและผูสนใจลงทุน ไดทราบขาวสารที่สําคัญอยางถูกตอง
รวดเร็ว ทันเวลา โปรงใส เทาเทียมกันและคุณภาพเดียวกัน โดยสารสนเทศที่เปดเผย แบงออกเปน
1. สารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี ไดแก งบการเงินแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป (แบบ 56-2)
2. สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ ไดแก การไดมา/จําหนายไปซึ่งสินทรัพย รายการ
ที่เกี่ยวโยงกันการเขารวมลงทุนการจาย/ไมจายปนผลการใหความชวยเหลือทาง
การเงิน ฯลฯ
โดยจัดสงสารสนเทศดังกลาว ผานระบบเผยแพรขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยพรอมทั้งเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.snjinter.com) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมี
ประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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สารสนเทศที่เปดเผยใน แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําป (แบบ 56-2)
ไดจัดทําและเปดเผยตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2549 เพื่อแสดงถึงความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
1. โครงสรางผูถือหุน มีการเปดเผยรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปด
สมุดทะเบียนผูถอ
ื หุนเพื่อประชุมสามัญประจําป ปปจจุบัน และเผยแพรในเว็บไซต
(www.snjinter.com)
2. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปดเผยการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนความเห็นของกรรมการบริษัทแตละคนตอผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวม ในปที่ผานมาคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดี เฉลี่ยรอย
ละ 82.5 และแจงผลการประเมินที่ได ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อใหคณะกรรมการ
รวมกันพิจารณาผลงานตอไป ทั้งนี้บริษัทฯ ไมไดจัดใหมีการประเมินผลงานกรรมการเปนรายบุคคล
และประธานกรรมการการเปนผูพิจารณาและประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
3. นโยบายการจายเงินปนผล อยูในหัวขอ “7.4. นโยบายการจายเงินปนผล”
4. การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
มีการเปดเผยนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ จริยธรรม จรรยาบรรณ ที่เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.snjinter.com)
ในป 2556 บริษัทฯ มีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคลอง
กับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ป 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรในแบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2) และเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.snjinter.com)
5. สังคมและสิ่งแวดลอม มีการเปดเผยนโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม และการ
ปฏิบัติตามนโยบาย โดยไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบทางสังคมเปดเผยไวในแบบ 56-1 และแบบ
56-2 ในหัวขอ “รายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน”
6. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน มีการเปดเผยทั้งรายงานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานระบบการควบคุมภายในดานบัญชีจากผูสอบบัญชี และเปดเผยให
ทราบถึงผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทเกีย
่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในดาน
ตาง ๆ 5 สวน
7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบตอความเชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูลทาง
การเงินเพื่อใหผูถือหุนหรือนักลงทุนใชประกอบในการตัดสินใจ จึงไดจัดทํารายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน ลงนามโดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการใหญ แสดงไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
(แบบ 56-2)
8. การทํารายการระหวางกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยมีแนวทางปฏิบัติที่ชด
ั เจน เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ
ดวยความมีเหตุผล และเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน มีการเปดเผยรายละเอียด โดย
ระบุชื่อบุคคลที่มีการทํารายการระหวางกัน ความสัมพันธ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข/นโยบายราคา
และมูลคาของรายการ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ
(www.snjinter.com) และมีการสรุปไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงาน
ประจําป (แบบ 56-2) ในหัวขอรายการระหวางกัน
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9. การทํารายการระหวางกันที่สําคัญตองไดรับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทบริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายในการปฏิบัติการทํารายการระหวางกัน ตอง
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถารายการใด
มีขนาดของรายการที่ตองแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมวาจํานวนเงินจะอยูในอํานาจ
ของคณะกรรมการบริหารก็ตาม รายการนั้นตองเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัตอ
ิ ีก
ครั้ง และเพื่อใหกรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่ตาง
ซึ่งทําใหกรรมการบริษัทฯ
ทุกคนไดรับทราบรายละเอียดกอนจะดําเนินการแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
10. การรายงานการซื้อ-ขาย / ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการ
กําหนดเรื่องการซื้อ-ขายหลักทรัพยของบริษัทฯ ไวในจรรยาบรรณ หามมิใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงานซึ่งอยูในหนวยงานที่รับทราบขอมูลภายใน ทําการซื้อ-ขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง
1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผูบริหาร บุคคลที่
เกี่ยวของ รวมทั้งคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะ มีหนาที่ตองรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพยบริษัทฯ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งตอไป และมีการเปดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหุนบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผูบริหาร โดยแสดงจํานวนหุนที่ถือ ณ ตนป สิ้นป และการ
ซื้อขายระหวางป ไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป (แบบ 56-2)
ในโครงสรางการจัดการ หัวขอ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยบริษัทฯ ของกรรมการ
บริษัทและผูบริหาร
11. การรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท บริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ ให
กรรมการบริษัทและผูบริหารตองรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการบริษัท ผูบริหารและบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของ เมื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทหรือผูบริหารครั้งแรก และรายงานเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลการมีสวนไดเสีย โดยสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแกเลขานุการบริษัทและ
เลขานุการบริษัทจะสงสําเนารายรายงานการมีสวนไดเสียใหประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่ไดรับรายงาน
12. ผูสอบบัญชี มีความเปนอิสระ นาเชื่อถือ และเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในป 2556 ที่ประชุมผูถือหุนมีมติ
แตงตั้ง
- นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และ/หรือ
- ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 และ/หรือ
- นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202
บริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2557 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี เปนเงินทั้งสิ้น
1,665,000.- บาท สําหรับคาบริการอื่น คือการสังเกตการณทําลายสินคา เปนเงิน 81,000.00 บาท
และคาบริการในการสอบทานงานของผูสอบบัญชีอื่น เปนเงิน 60,000.00 บาท
ในป 2556 งบการเงินของบริษัทฯ ไดรับการรับรอง จากผูสอบบัญชี และนําสงงบการเงิน
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ตรงเวลา ทั้งรายไตรมาส รายปและไมถูกสั่งแกไขงบการเงินโดยสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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13. การสื่อสารขอมูลของบริษัทฯ บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มค
ี วาม
โปรงใส เพื่อใหผูถือหุน/ผูลงทุน สามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทฯ ไดอยางสะดวก ทั่วถึง และเทา
เทียมกัน โดยจัดใหมีชอ
 งทางในการเขาถึงขอมูลไวหลาย ๆ ชองทาง เชน ผานระบบเผยแพรขอมูล
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แบบ 56-1 แบบ 56-2 รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
เว็บไซตของบริษัทฯ (www.snjinter.com)
การพบปะนักวิเคราะห/นักลงทุน พรอมจัดทําเอกสาร
แสดงถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ
และไดจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่สวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒนศรีราชา (Company Visit)
14. การเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตของบริษัทฯ(www.snjinter.com) บริษัทฯ ได
จัดทําเว็บไซตเพื่อเปนชองทางในการสื่อสารขอมูลและเผยแพรเหตุการเกี่ยวกับบริษัทฯ ผูถือหุน/ผู
ลงทุนโดยจัดทําเปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเรื่องเหลานี้
14.1 วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย
14.2 ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
14.3 โครงสรางการถือหุน
14.4 โครงสรางองคกร
14.5 โครงสรางกลุมธุรกิจ
14.6 ขอมูลคณะกรรมการบริษท
ั ผูบริหาร เลขานุการบริษัท และ
ผูจัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน
14.7 เอกสารขาว
14.8 งบการเงินรายไตรมาส และรายป
14.9 ขอมูลดานนักลงทุนสัมพันธ
14.10 รายงานประจําปที่สามารถดาวนโหลดได
14.11 หนังสือนัดประชุมที่สามารถดาวนโหลดได
14.12 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด
จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผูบริหาร และ
พนักงาน
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน บริษัทฯ ไดกําหนดให นายวาฤทธิ์ ตรีตราพันธ เปน
ผูรับผิดชอบดานนักลงทุนสัมพันธ ในการใหขอมูล และขาวสารตามที่นักลงทุนและผูที่เกี่ยวของ
ตองการโดยสามารถติดตอไดที่ โทรศัพท 0-2676-2727 ตอ 2508 ,2510 โทรสาร 0-2676-2747
E-Mail address : sji_sec@snjinter.com
ในป 2556 บริษัทฯ และบริษัทในกลุมสหพัฒน ไดรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย จัดงาน“นักวิเคราะห นักลงทุน พบกลุมสหพัฒน” ครั้งที่ 5 ในงาน 17th Saha Group
Fair ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เพื่อใหนก
ั วิเคราะห นักลงทุน และสื่อมวลชน ไดพบกับ
กรรมการบริษัท และผูบริหารอยางใกลชิด โดยมีกรรมการผูจัดการเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การ
ดําเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่สําคัญ พรอมตอบคําถาม โดยบริษัทฯ ได
จัดทําหนังสือสรุปขอมูลประวัติและผลประกอบการที่สําคัญ แจกใหกับนักวิเคราะห นักลงทุน และ
สื่อมวลชน ที่มารวมงานตลอดจนใหทุกทานไดเขาชมผลิตภัณฑ และนวัตกรรมใหม ๆ ของบริษัทใน
กลุมที่ไดจด
ั แสดงในงาน 17th Saha Group Fairพรอมไดซื้อสินคาในราคาพิเศษ ซึ่งไดรับการ
ตอบรับเปนอยางดี มีผูรวมงานเพิ่มขึ้นทุกป ทําใหนักวิเคราะห นักลงทุน และสื่อมวลชน ทราบถึง
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ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุมสหพัฒนมากขึ้น ไดเผยแพรผานชองทางของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ (www.snjinter.com) อีกทั้งยังไดรวมกับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย จัดกิจกรรมเยี่ยมชม การดําเนินงานของบริษัทฯ
(Company Visit) เพื่อใหขอมูลแกผูลงทุนใชประกอบการตัดสินใจลงทุน
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5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1
คณะกรรมการบริษัทกําหนดโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย บุคคล
ที่มีความรู
ความสามารถประสบการณที่หลากหลายไมจํากัดเพศและมีคุณสมบัติตามทีก
่ ฎหมาย
กําหนดโดยมีกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนกรรมการบริหารอยางนอย 1 คน ที่มีประสบการณในธุรกิจที่
บริษัทดําเนินกิจการอยู มีกรรมการอิสระตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
5.2
คณะกรรมการบริษัทกําหนดนิยามกรรมการอิสระอยางนอยเปนไปตาม
หลักเกณฑทส
ี่ ํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกาํ หนด
5.3
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอยชวยกลั่นกรองงานที่สําคัญ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท
5.4
คณะกรรมการบริษัทไดจด
ั ทํากฎบัตรคณะกรรมการแตละคณะ โดยกําหนดวาระ
การดํารงตําแหนงขอบเขตอํานาจหนาที่
เพื่อแบงแยกบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอยและฝายจัดการไวอยางชัดเจน
5.5
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายใหกรรมการบริษัทและผูบริหารที่ดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทในบริษัทอื่นตองรายงานใหประธานกรรมการบริษัท
และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบ
5.6
คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพื่อทําหนาที่ตามกฎหมายและ
ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเปนผูที่มีความรูดานกฎหมาย หรือบัญชี
หรือผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท
มีการอบรมและพัฒนา
ความรูอยางตอเนื่อง
5.7
คณะกรรมการบริษัทจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติใหเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน
5.8
คณะกรรมการบริษัท มีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท ฯ เพื่อให
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู
กรรมการบริษัทผูบริหารและพนักงานอยางตอเนื่อง
5.10 คณะกรรมการบริษัทกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป ซึ่งในการพิจารณา
วาระตางๆจะคํานึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม
กรรมการ
บริษัททุกทานมีความเปนอิสระในการรวมแสดงความคิดเห็นโดยกรรมการบริษัทผูมีสวนไดเสียไมมี
สิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีสวนไดเสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทมีหนาที่เขาประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง ยกเวนกรณีที่มีเหตุจําเปน
5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนใหผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปดโอกาสใหกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารมี
โอกาสที่จะประชุมระหวางกันเองตามความจําเปน
โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย
และควรแจงให
กรรมการผูจด
ั การทราบถึงผลการประชุม
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5.14 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสงเสริมใหกรรมการบริษัททุกทานเขาถึง
สารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากกรรมการผูจัดการ เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่น
ที่ไดรบ
ั
มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด
และในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหมี
ความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปนคาใชจายของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดําเนินการกับความขัดแยงของผลประโยชนดวย
ความรอบคอบมีเหตุมีผลและปฏิบัติตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทและผูบริหาร หามทําการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนการเปดเผยงบการเงินแกสาธารณชน
5.17 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัทผูบริหาร รวมทั้งคูสมรสและบุตร
ที่ยังไมบรรลุนิติภาวะมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพยของบริษัทตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และสงสําเนา
ใหเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งตอไป
5.18 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร ตองรายงานการมีสวน
ไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามหลักเกณฑทก
ี่ ําหนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตัง้ หนวยงานตรวจสอบภายในขึ้นเปนหนวยงานหนึ่ง
ภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการประเมินผลงานประจําปของคณะกรรมการ
บริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ
รายงานทางการเงินเสนอไวในรายงานประจําป
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดําเนินการใหมีการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมแก
กรรมการแตละคณะตามอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุมธุรกิจ
เดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายในการสืบทอดตําแหนงของพนักงานใน
หนาที่ตางๆ เพื่อการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เขารับตําแหนงใน
บริษัทเปนครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีการติดตามและประเมินการกํากับดูแลกิจการ
ดวยการจัดใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
จากนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และหลักการกํากับดูแลกิจการ ในหัวขอ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษท
ั คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต จัดใหมก
ี ารกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
กรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานเปนลายลักษณอักษร มีการทบทวนเปนประจําทุกปและ
ไดพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหมอยางตอเนื่อง และไดจด
ั ทํา
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) ใหเปนไปตามแนวทาง “ หลักการกํากับดูแล
กิจการทีด
่ ีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยไดเพิม
่ ใน
สวนหลักการกํากับดูแลกิจการ 5 หมวด ซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
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1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 เพื่อใชแทนฉบับเดิม และแจกใหแกกรรมการบริษัท
ผูบริหาร พนักงาน พรอมทั้งเผยแพรผานเว็บไซตของบริษัทฯ (www.snjinter.com) โดย
กําหนดใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตาม เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร
และพนักงาน มีจุดมุงหมายไปในทางเดียวกัน กํากับดูแลการทํางานของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมายและระเบียบตางๆ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน โดยไดเปดเผยการปฏิบัติ ไว
ในการคํานึงถึงผูมีสวนไดเสีย หัวขอ จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ปที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
9.2 คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
ที่มีความรูค
 วามชํานาญที่
เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแตละดาน เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจไดวาบริษัทฯ มีการดําเนินงานและ
กลั่นกรองงานอยางรอบคอบ
ซึ่งประกอบดวย
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพือ
่ สังคม
คณะกรรมการบริษัท
ไดกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะอนุกรรมการแตละชุดไวอยางชัดเจน เพื่อดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงคของ
บริษัทฯ คณะอนุกรรมการแตละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษัท
นิยามที่สําคัญ
คําที่ใช
กรรมการผูจด
ั การ
กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการตรวจสอบ

ความหมาย
ประธานกรรมการบริหาร(CEO) / กรรมการผูจัดการ
ผูบริหารที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการของบริษัท
กรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบ
 ริหาร
กรรมการบริษัทที่มค
ี ุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดและมีความ
เปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารจัดการบริษัทใหมีความกาวหนา โปรงใส มีการกํากับ
ดูแลทีด
่ ี
คณะกรรมการกลุมยอยทีค
่ ณะกรรมการตั้งขึ้นมาเพื่อใหชวย
ศึกษาและกลั่นกรองงานในดานใดดานหนึ่ง
คณะกรรมการชุดยอยทีค
่ ณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่กํากับ
ดูแล การปฏิบัติงานภายในใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มี
ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีความสมบูรณ
ถูกตอง
เปนที่นาเชื่อถือ
มีการเปดเผยขอมูลสําคัญโดยครบถวนและ
เปนไปตามหลักสากล
มีระบบการควบคุมภายใน
และการ
ตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ
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นิยามที่สําคัญ (ตอ)
คําที่ใช
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

ความหมาย
คณะกรรมการชุดยอยทีค
่ ณะกรรมการตั้งขึ้นเพื่อทําหนาที่
พิจารณาคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการชุดยอยทีค
่ ณะกรรมการตั้งขึ้น เพื่อทําหนาที่
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มค
ี ุณสมบัติเหมาะสม เพือ
่ ดํารง
ตําแหนงกรรมการ
บุคคลที่คณะกรรมการแตงตั้งขึ้นเพื่อจัดทําและเก็บรักษา
หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการและผูถือหุนรวมถึงเอกสารสําคัญอื่น
ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมายหรือกฎหมายกําหนด

เลขานุการบริษัท

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
 โครงสรางคณะกรรมการ
• ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 ทาน โดย
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูใน
ราชอาณาจักร
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 13 ทาน ประกอบดวย
 กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน
5 คน
 กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน
3 คน
 กรรมการที่เปนอิสระจํานวน
5 คน
(ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจํานวน 3 คน)
ซึ่งเปนกรรมการบริษัทที่ไมเปนผูบริหารจํานวน
8
คน
ในจํานวนนี้เปน
กรรมการอิสระจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 38.46 ของคณะกรรมการบริษัท และใน
จํานวนกรรมการอิสระ 5 คน ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน โดยประธาน
กรรมการไมเปนบุคคลเดียวกับกรรมการผูจด
ั การใหญ
กรรมการบริษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท
ตามที่
ไดรับความไววางใจจากคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุนมีความเปนอิสระในการแสดงความ
คิดเห็น พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท
เปนสําคัญ
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แตงตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหนาที่ ใหแกที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการอื่นใดไปปฏิบัติ
2. อนุมัติการใหกูยืมเงินแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผูถือหุน
หรือบริษัทที่มก
ี ารประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินสวนที่เกิน
อํานาจคณะกรรมการบริหาร
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3. อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกันหรือบริษัทอื่น ใน
วงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการเขาทํานิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะ
กรรมการบริหาร
5. อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหลักทรัพยอื่นใด ในวงเงินสวนที่
เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวรในวงเงินสวนที่เกินอํานาจกรรมการบริหาร
8. อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย
ตัดบัญชี
ซึง่ สินทรัพยถาวรและสินทรัพยที่ไมมี
ตัวตนที่เลิกใช ชํารุด สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยไมสามารถใชงาน
ได มีมูลคาทางบัญชีรวมในวงเงินสวนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการปรับสภาพราคา
การทําลาย
ซึ่งวัตถุดิบ
และ/หรือสินคาคงเหลือที่
เสื่อมสภาพ หรือลาสมัยซึ่งจะทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงในวงเงินสวนที่เกินอํานาจ
คณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการประนีประนอม
การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
การรองทุกข
การฟองรองคดี และ/หรือ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริษัท
สําหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคา และ/หรือ ที่เปนปกติวิสัยทางการคา
ที่มีทุน
ทรัพยเกินอํานาจคณะกรรมการบริหาร
11. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน การแกไขเปลี่ยนแปลง
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงคของบริษัทตอผูถือหุน

12. อนุมัติการกอตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทยอย
13. มอบอํานาจใหแกฝายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอืน
่ ใดทําการ
แทนได ภายใตระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดไว
14. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของมาชี้แจง ให
ความเห็นรวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
15. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา
หรือ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
16. แตงตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทาง เปาหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจําป รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายจัดการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย
นโยบายและแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3. สงเสริมใหจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เปน
ลายลักษณอักษร เพื่อใหกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน ใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจและติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางจริงจัง
4. จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อใหมั่นใจวา การทํารายการตางๆ
ไดรับอนุมัตจ
ิ ากผูมีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกตอง ตลอดจนมีระบบ
ตางๆ ที่สามารถปองกันการนําทรัพยสินของบริษัทไปใชในทางมิชอบ
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5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ
มีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุน โดยผูมีสวนได
เสียไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
และปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดําเนินการและการเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนให
ถูกตอง
6. ใหความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบ
และ/หรือสอบทาน
แลว และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
7. รับผิดชอบตอผูถอ
ื หุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน และมีการเปดเผยขอมูลตอผูถ
 ือหุนและ
ผูลงทุนอยางถูกตอง มีมาตรฐานและโปรงใส
8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
9. เรียกประชุมผูถอ
ื หุน โดยกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู
ถือหุน
ตลอดจนกําหนดอัตราการจายเงินปนผล (หากมี)
และความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอตอผูถ
 ือหุน
 ในระหวาง 21 วันกอนวันประชุมผู
ถือหุนแตละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุนก็ได
โดยประกาศใหผูถือหุน
ทราบ ณ สํานักงานใหญและสํานักงานสาขาของบริษัทไมนอยกวา 14 วัน กอนวันงด
รับลงทะเบียนการโอนหุน หรือ กําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผูถอ
ื หุน (Record Date :
RD) ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกิน 2 เดือน และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน 1 วันในวันทําการถัดจากวันกําหนดรายชื่อผูถอ
ื หุน
เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ตาม มาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อสิทธิในการ
เขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการรับเงินปนผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน” โดย
เปดเผยไวใน รายงานประจําปของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยืน
่ ตอหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวาไดแสดง
ขอความ
หรือลงรายการเปนไปโดยถูกตองตรงตามขอมูลที่ปรากฏอยูในสมุดบัญชี
ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใด
ที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร
วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ
กรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนงตามขอบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระ
แลวอาจไดรับการเลือกตัง้ กลับเขาดํารงตําแหนงตอไปไดอก
ี
โดยมีคณะกรรมการสรรหา
เปนผูทําหนาที่สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสม
เพื่อใหมั่นใจวาบุคคลที่จะเขามาเปน
กรรมการบริษัท เปนผูทม
ี่ ีความรู ความสามารถ และประสบการณเหมาะสมกอนเสนอชื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
บริษัทฯ เห็นวากรรมการของบริษัททุกทาน ที่ไดรับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน
ตางเปนกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปฏิบัติ
หนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา และหากที่ประชุมผูถ
 ือหุนยังคงใหความไววางใจ โดยเลือกตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดังกลาวเปนกรรมการของบริษัทอีก บริษัทฯ ตองเคารพสิทธิของผูถอ
ื
หุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมไดกําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนงติดตอกันของกรรมการ
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสําคัญในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ จึงมี
หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญ ดังนี้
 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัท
ประกอบดวยผูซึ่งมีความรู ความสามารถและประสบการณที่มี
ความหลากหลายสาขาและมีความเขาใจในบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ ทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปนผูกําหนดนโยบาย เปาหมาย และกลยุทธทางธุรกิจ ตลอดจน
ติดตามและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยนําหลักบรรษัทภิบาลมาเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลคา และใหผลการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่กําหนดไว
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุน มีความเปนอิสระในการแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจ มีการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัท
ผูบริหารและพนักงาน นอกจากนี้ยังกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบภายในเปนผูดูแลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานตรวจสอบภายในโดยตรง
ซึ่งรวมทั้งระบบการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอตอ
กิจการและดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
คณะกรรมการ จะกําหนดตัวชี้วัดและตั้งคาเปาหมาย (KPI) ทางการเงินและแผนงาน
ตางๆ ไวตั้งแตตนป โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานทั้งรายเดือน และรายไตรมาส เพื่อจะไดทราบ
สถานะ การดําเนินการ หากผลการดําเนินการต่ํากวาเปาหมายก็จะวิเคราะหหาสาเหตุ เพื่อกําหนดแนว
ทางการแกไข
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการติดตามผลการดําเนินงานของฝายจัดการ โดยกําหนดให
มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท ผลประกอบการของบริษัทและการถือ
ครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เมื่อครบรอบ
ป คณะกรรมการจะพิจารณาผลการดําเนินงานของฝายบริหารโดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
กับแผนงานที่ตั้งไวตามระบบขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงานประจําป
นอกจากนี้กรรมการ
บริษัทและผูบริหารมีหนาที่รายงานใหบริษัททราบถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือของบุคคลทีม
่ ีความ
เกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทยอย ตาม
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด
 การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหองคกรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใสในการ
ดําเนินธุรกิจ กอใหเกิดความเชื่อมั่น ยอมรับจากผูถอ
ื หุน นักลงทุน บุคคลโดยทั่วไป อันนํามาซึ่งความ
เจริญกาวหนา ความมั่นคงแกกิจการ และเปนประโยชนตอผูถ
 ือหุน ผูมีสว นไดเสีย และสังคมโดย
สวนรวม ตลอดจนเปนการเสริมสรางความกาวหนาแกพนักงาน จึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิจการไวเปนลายลักษณอักษรประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทยึดถือ
ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง พรอมทั้งไดนําขึ้นเผยแพรในเว็บไซดของบริษัทฯ
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 การขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปญหาความขัดแยง
ทางผลประโยชนอยางรอบคอบดวยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชนสงู สุดของบริษัทและผูถอ
ื หุน

การทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทไดแจงและเปดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับ
รายการดังกลาวซึ่งมีรายละเอียดครบถวนเพียงพอทันทีเพื่อความโปรงใส
ตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุมและงดออกเสียงในวาระ
นั้น ๆ เพื่อความเปนอิสระในการตัดสินใจ บริษัทฯ ไมมีการใหความชวยเหลือทางการเงิน ยกเวนใน
กรณีที่เปนการใหกูยืมหรือค้ําประกันเงินกูตามสัดสวนการถือหุน และไดจด
ั ทํารายการสรุปไวในรายงาน
ประจําป (56-2) และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1)
9.2.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อชวยในการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 14
ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกป
ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
รายชื่อ
1.นายธีระศักดิ์
2.ดร.อัตถกร
3.นางแกวตา
4.ศ.ดร.ภญ.มาลิน
5.นางจิตราภรณ

วิกต
ิ เศรษฐ
กลั่นความดี
องคสรณะคม
จุลศิริ
วิกต
ิ เศรษฐ

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

วาระการดํารงตําแหนง

6.Mr.Simon Rhoderick Knight
7.นางสาวสุเมธ
สุรชาติชัยฤทธิ์
8.นายวาฤทธิ์
ตรีตราพันธ
9.นางทองสุข
อุปถัมภากุล
10.นางพัชรา
พงษวิจารณ
11.นางสุธัญญา
สุมะนา
12.นางสาววาสนา วิเลศปรีชาตระกูล
13.นางดารณี
อรรจนียกุล
14.นางธัญนันทน
ตันติโกวิท
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร : นางพัชรา พงษวิจารณ
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อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1.
แตงตั้ง ถอดถอน โยกยาย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนด
คาตอบแทนและสวัสดิการ แก
พนักงานระดับตางๆ
2.
แตงตั้ง ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการตางๆ ในการบริหารงาน
ของบริษัท
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

ออกระเบียบ ประกาศ วาดวยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอํานาจใหแก
กรรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร เปนผูลง
นามอนุมัติเบิกจายสินทรัพยของบริษัทได
อนุมัติการใหกูยืมเงินแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู
ถือหุน
หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน หรือบริษัทอื่น ใน
วงเงินแหงละไมเกิน จํานวน 20 ลานบาท
อนุมัติการเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อแกบริษัทที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท ในฐานะผูถือหุน หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการคาตอกัน
หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแหงละไมเกิน จํานวน 20 ลานบาท
อนุมัติการเขาทํานิติกรรมที่มิใชธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแตละครั้งไมเกิน
จํานวน 20 ลานบาท
อนุมัติการไดรับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแตละครั้งไมเกิน จํานวน 20
ลานบาท
อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุนสามัญและ/หรือหลักทรัพยอื่นใด ใน
วงเงินแตละครั้งไมเกิน จํานวน 20 ลานบาท
อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพยถาวร ในวงเงินแตละครั้งไมเกิน จํานวน
20 ลานบาท
อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพยถาวร และสินทรัพยที่
ไมมีตัวตน ที่เลิกใชชํารุด
สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพหรือลาสมัยไม
สามารถใชงานได มีมูลคาทางบัญชีรวมไมเกินครั้งละจํานวน 20 ลานบาท
อนุมัติการปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินคา
คงเหลือที่เสือ
่ มสภาพ หรือลาสมัยซึ่งจะทําใหมีมูลคาทางบัญชีลดลงไมเกิน
ครั้งละ จํานวน 20 ลานบาท
อนุมัติการประนีประนอม การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การรอง
ทุกข การฟองรองคดี และ/หรือการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ใน
นามบริษัท
สําหรับเรื่องที่มิใชปกติวิสัยทางการคา ที่มีทุนทรัพยไมเกิน
จํานวน 2 ลานบาท และ/หรือ ที่เปนปกติวิสัยทางการคาที่มีทุนทรัพยไมเกิน
จํานวน 20 ลานบาท
มอบอํานาจใหแกพนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทําการแทน
ได
มีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกีย
่ วของมาชี้แจง ให
ความเห็นรวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเปาหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปตอคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทใหเปนไปตามทิศทาง เปาหมาย นโยบาย
ทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัท และสงเสริมใหมีการ
คิดคนนวัตกรรมอยางตอเนื่อง
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4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
ของบริษัท
มติที่ประชุมผูถือหุน
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ตลอดจน
ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวขอ
5. กรรมการบริหารอาจแบงงานกันรับผิดชอบได
โดยตองรายงานความเปนไปของ
กิจการทีต
่ นดูแล ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหทราบ
6. ดูแลใหมีการจัดทํารายงานทางการเงิน
เพื่อใหผูสอบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/
หรือ
สอบทาน
กอนเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ตามลําดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ
ตอไป
8. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหารที่สําคัญ
1.
มีหนาที่ในการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับระเบียบ
บริษัทฯ
มติที่ประชุมผูถือหุน มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร
ดวยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตยสุจริต
2.
ดําเนินกิจการงานของบริษัทฯ
ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ที่
คณะกรรมการบริษัทกําหนดไวเปนแนวทางปฏิบัติ
3.
อื่นๆ ตามที่กรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
โดยมีการแบงแยกอํานาจหนาที่ตามความรับผิดชอบ
ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทฯ ไมมีผูมีอํานาจควบคุมที่มอ
ี ิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการจัดการ หรือดําเนินงาน
ของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ดังนี้
1.
บริหารกิจการของบริษัท ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
ของบริษัท มติที่ประชุมผูถือหุน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ตลอดจนระเบียบปฏิบต
ั ิที่เกี่ยวของ
2.
สั่งการหรือดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและสมควร
เพื่อใหการดําเนินการตามขอ 1.
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และหากเปนเรื่องสําคัญใหรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารรับทราบ
3.
พิจารณาและอนุมัติการบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย ถอดถอน รวมถึงพิจารณาความดี
ความชอบ
มาตรการทางวินัย ตลอดจนกําหนดคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การ
ดําเนินการตาง ๆ ดังกลาวตองไมขัดแยงกับอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
4.
ออกระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไมขัดหรือแยงกับนโยบาย ขอบังคับ
ระเบียบ ขอกําหนด คําสัง่ และมติใดๆ ของที่ประชุมผูถือหุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
5.
มอบอํานาจ และ/หรือ มอบหมาย ใหบุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนได
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6.
สรางเสริมและพัฒนาใหบริษัทฯ ดําเนินธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย
ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7.
การใชอํานาจดังกลาวขางตนของกรรมการผูจัดการไมสามารถกระทําได หากกรรมการ
ผูจัดการมีสวนไดเสีย หรือ อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8.
ในการใชอํานาจดังกลาวหากมีขอสงสัย
หรือความไมชัดเจนในการใชอํานาจหนาที่
ตามที่กําหนดนี้ ใหเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9.
ปฏิบัติการอื่นใด ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ
่ ทําหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ีโดยเฉพาะดานกระบวนการรายงานทางการเงิน
ระบบควบคุมภายใน กระบวนการตรวจสอบ และการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
ประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระจํานวน 3 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ
1.นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ

วันที่ไดรับการแตงแตง 26 เมษายน 2536
2.นางประดิษฐา

จงวัฒนา

วันที่ไดรับการแตงแตง 22 เมษายน 2545
3.นายสุรงค
องคโฆษิต
วันที่ไดรับการแตงแตง 22 เมษายน 2551

ตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการสอบ
ทานงบการเงินของบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณในการสอบ
ทานงบการเงินของบริษัท
กรรมการตรวจสอบ

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

หัวหนางานตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กําหนดใหมีการประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกัน ระหวาง ผูสอบบัญชี
คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอํานาจเชิญ ผูบริหาร ฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวของ มาชี้แจง ให
ความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน ตลอดจนเขาถึง
ขอมูลไดทก
ุ ระดับขององคกร
3. มีอํานาจในการตรวจสอบผูที่เกี่ยวของ
และเรื่องที่เกี่ยวของภายในขอบเขตของ
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
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หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control)
และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา
แตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย
่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระ เพื่อทําหนาที่เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับ
ผูสอบบัญชี โดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ให
เปนไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้
เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้
ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงาน
ทางการเงินของบริษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ฉ. จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเขารวมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแตละทาน
ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการ
ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)
ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขต
หนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการ
หรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผล
การดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ก. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
ข. การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุม
ภายใน
ค. การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหาร
ไมดําเนินการใหมีการปรับปรุง
แกไขภายในเวลาที่กําหนด
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามี
รายการหรือการกระทําดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
8. สนับสนุนและติดตามใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพ
9. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามขอบังคับของบริษัท และ กฎหมาย
9.2.4 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการโดยเฉพาะดานการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ
ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมีกระบวนการสรรหา
บุคคลดังกลาวอยางโปรงใส ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 ทาน
โดยเปนกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบริหาร 2 ทาน ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหา มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกป ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
รายชื่อ
1.นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

วันที่ไดรับการแตงแตง 24 เมษายน 2549

2.นางทิพาภรณ

โชควัฒนา

วันที่ไดรับการแตงแตง 24 เมษายน 2549

3.นายธีระศักดิ์

วิกิตเศรษฐ

วันที่ไดรับการแตงแตง 24 เมษายน 2549

4.ดร.อัตถกร

กลั่นความดี

วันที่ไดรับการแตงแตง 24 เมษายน 2549

5.นางแกวตา

องคสรณะคม

วันที่ไดรับการแตงแตง 24 เมษายน 2549

ตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการสรรหาร

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

กรรมการสรรหา

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

กรรมการสรรหา

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

กรรมการสรรหา

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

กรรมการสรรหา

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
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อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา
1. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัททีเ่ กี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น
รวมประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา
หรือ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบประวัติและขอมูลตางๆ ของบุคคลที่เสนอใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลาย
วิชาชีพ
เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเปนไปตามหลักเกณฑในการสรร
หา ขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เวนแตในกรณีที่
กรรมการบริษัทครบกําหนดตามวาระใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพือ
่ พิจารณาอนุมัติ
4. จัดทําความเห็นหรือขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อใชประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9.2.5 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาที่สนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับดูแลกิจการโดยเฉพาะดานการพิจารณาหลักเกณฑ
ในการจ า ยและรู ป แบบค า ตอบแทนของกรรมการ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให มั่ น ใจได ว า บริ ษั ท มี ก ารพิ จ ารณา
ค า ตอบแทนอย า งโปร ง ใสและเป น ธรรม ประกอบด ว ยกรรมการจํ า นวน 4 ท า น
โดยเป น
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 2 ทาน ซึ่งเปนประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน มีวาระการ
ดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกป ภายหลังการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
รายชื่อของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
รายชื่อ
1.นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

วันที่ไดรับการแตงแตง 24 เมษายน 2549

2.นายธีระศักดิ์

วิกต
ิ เศรษฐ

วันที่ไดรับการแตงแตง 24 เมษายน 2549

3.นางแกวตา

องคสรณะคม

วันที่ไดรับการแตงแตง 24 เมษายน 2549

5.นางพิศมัย

จันทรุเบกษา

วันที่ไดรับการแตงแตง 12 พฤษภาคม 2552

ตําแหนง

วาระการดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการกําหนด
คาตอบแทน

พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
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อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัททีเ่ กี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น
รวมประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท(ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา
หรือ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท และสามารถทํา
ความเห็นหรือเสนอแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทได
เพื่อใหการจัดสรรคาตอบแทนมีความเหมาะสม
2. พิจารณากําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท
โดยพิจารณาจากผล
การดําเนินงานของบริษัท
วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมต
ั ิจากที่ประชุมผูถือหุน
และจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและนําเสนอตอที่ประชุมผูถอ
ื หุนเพื่ออนุมต
ั ิ
3. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
อํานาจหนาที่และปริมาณความรับผิดชอบ
ภายในวงเงินที่ผูถือหุนไดอนุมัติและ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
4. พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนแกกรรมการกําหนดคาตอบแทน (ที่มิไดดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน อํานาจหนาที่ และปริมาณ
ความรับผิดชอบ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
5. ปรับปรุงและแกไขกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9.2.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัท ไดแต งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่ อทําหนาที่ส นับสนุ นการ
ปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการบริ ษัท ในการกํ ากั บดู แลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ บริ หารจั ด การความเสี่ ย งของ
บริ ษัท ให มี ประสิ ท ธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น ภายใต แนวทางและนโยบายที่ ได นําเสนอและได รั บอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 ทาน โดยเปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 4
ทาน ซึ่งรวมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีส มาชิ กจํานวน 3 ท าน เปนผูบริ หารของบริษัท มี
วาระการดํ า รงตํ า แหน ง คราวละ 1 ป ซึ่ ง ได รั บ การแต ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ทุ ก ป
ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
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รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อ
1.นางทิพาภรณ

โชควัฒนา

2.นางประดิษฐา
3.นายวาฤทธิ์
4.นางสาวสุเมธ
5.นางดารณี
6.รศ.ดร. นฤมล
7.นางพรรณี

จงวัฒนา
ตรีตราพันธ
สุรชาติชัยฤทธิ์
อรรจนียกุล
สอาดโฉม
ฉันทวรลักษณ

ตําแหนง
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดํารงตําแหนง
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : นางพรรณี ฉันทวรลักษณ
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัททีเ่ กี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น
รวมประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา
หรือ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย และวางแผนจัดระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ให
เกิดความชัดเจนตอเนื่องและรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
และมีการสื่อสารกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันใหเกิดความรวมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับในองคกร
3. ดูแลใหบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
5. ปฏิบัติการอื่นใด ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9.2.7 คณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม
คณะกรรมการบริ ษั ท ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการกิ จ กรรมองค ก รเพื่ อ สั ง คม เพื่ อ ทํ า หน า ที่
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษัท ในการกํ า กั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ กํ า กั บ ดู แลการ
ดําเนินงานของบริษัท ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนที่ผลกระทบตอผูถือ
หุนและผูมีสวนไดเสีย ประกอบดวยกรรมการจํานวน 6 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1
ป ซึ่ งได รั บการแต งตั้ ง จากที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ทุ ก ป ภายหลั ง การประชุ ม สามั ญผู ถื อ หุ น
ประจําป
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รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพือ
่ สังคม
รายชื่อ

ตําแหนง

1.ศ.ดร.ภญ.มาลิน

จุลศิริ

2.พล.ร.อ.อภิชาติ

เพ็งศรีทอง

3.นางพัชรา

พงษวิจารณ

4.นางทองสุข

อุปถัมภากุล

5.นางสุธัญญา

สุมะนา

6.นางรุจาภา

ศรีสุรางค

วาระการดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการกิจกรรมองคกร
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
เพื่อสังคม
กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อ
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
สังคม
กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อ
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
สังคม
กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อ
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
สังคม
กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อ
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
สังคม
กรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อ
พฤษภาคม 56 –พฤษภาคม 57
สังคม

เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพือ
่ สังคม : นางรุจาภา ศรีสุรางค
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม
1. มีอํานาจเชิญฝายจัดการ หรือพนักงานของบริษัททีเ่ กี่ยวของมาชี้แจง ใหความเห็น
รวมประชุมหรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
2. ปรึกษาผูเชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถามี) หรือ จางที่ปรึกษา
หรือ
ผูเชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจําเปนดวยคาใชจายของบริษัท
หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองคกรเพื่อสังคม
1. กําหนดนโยบายและวางกรอบการดําเนินงานดานกิจกรรมองคกรเพื่อสังคมของบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองกิจกรรมและนโยบายเพื่อสังคมและสิ่งแวดลอมของบริษัท
เพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการ
3. พิจารณาและใหความเห็นชอบกลยุทธและกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัท เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายและนโยบายดานสังคมและสิ่งแวดลอม
4. พิจารณากลั่นกรองแผนงานและงบประมาณประจําปสําหรับการดําเนินการดานสังคม
และสิ่งแวดลอม เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการ
5. พิจารณาและติดตามความกาวหนาการดําเนินการดานสังคมและสิ่งแวดลอม
และ
ประเมินผลสําเร็จรวมทั้งคุณภาพของโครงการดานสังคมและสิ่งแวดลอม
6. เสนอแนะขอกําหนดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
และจริยธรรมในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใด ตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
บริษัทฯ มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม
เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ
รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ไดจัดใหกรรมการใหมเขาเยี่ยมชมโรงงาน พรอมทั้งแจก “คูมือกรรมการบริษัทจดทะเบียน”
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ใหแกกรรมการ เพื่อเปน
คูมือใหแกกรรมการใหม
บริษัทฯ สงเสริมใหมีการฝกอบรมและการใหความรูแกคณะกรรมการบริษัทฯ ฝายบริหาร
และพนักงานทุกคน
ซึ่งเปนตัวเคลื่อนองคกรไปสูความสําเร็จ โดยกรรมการที่เพิ่งเขารับการดํารง
ตําแหนง บริษัทฯ จะสงเสริมใหทุกทานเขารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เชน Director Certification Program (DCP), Director
Accreditation Program (DAP), Role of the Compensation Committee (RCC)เปนตน นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ
มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ระดับสูงขององคกรอื่น ๆ อยูสม่ําเสมอทั้งในประเทศและตางประเทศ
คณะกรรมการบริษัทเขารับการอบรมหลักสูตรที่จด
ั โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย(IOD) ดังนี้
1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
3. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
รายชื่อ
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ
โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์
วิกิตเศรษฐ
4. ดร.อัตถกร
กลั่นความดี
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
6. นางแกวตา
องคสรณะคม
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ
8.นางจิตราภรณ
วิกิตเศรษฐ
9. นางธีรดา
อําพันวงษ
10. นางพิศมัย
จันทรุเบกษา
11. นายขจรศักดิ์
วันรัตนเศรษฐ
12. นางประดิษฐา
จงวัฒนา
13. นายสุรงค
องคโฆษิต

DAP รุนที่
3/2003
3/2003
3/2003
3/2003
82/2010
17/2004
66/2007
3/2003
82/2010
3/2003
12/2004

DCP รุนที่
41/2004
68/2005
68/2005
68/2005
27/2003
51/2004
5/2001
68/2005

RCC รุนที่
10/2010
-

นอกจากนี้ บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมพัฒนาความรู ความสามารถ และทักษะ ให
เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผูที่เกี่ยวของกับสวนการกํากับดูแลกิจการ
เขาอบรมสัมมนาหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน กลต. / ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย/สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย/ สถาบัน IOD และสถาบันตาง ๆ อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
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จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ
ในป 2556 คณะกรรมการแตละชุดมีการประชุมตามวาระปกติ
ประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

1/1

4/4

กรรม
การ
ตรวจ
สอบ
-

-

2/2

2. นางทิพาภรณ

โชควัฒนา

1/1

4/4

-

-

2/2

-

2/3

-

3. นายธีระศักดิ์

วิกิตเศรษฐ

1/1

4/4

-

17/18

2/2

2/2

-

-

4. ดร.อัตถกร

กลั่นความดี

1/1

3/4

-

15/18

2/2

-

-

-

5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง

1/1

3/4

-

-

-

-

-

4/4

รายชื่อ

6. นางแกวตา

ผูถือหุน

องคสรณะคม

กรรม
การ
บริษัท

กรรม
การ
บริหาร

กรรม
การ
สรรหา

โดยมีรายละเอียดการเขารวม

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
กําหนด
บริหาร
กิจกรรม
คาตอบแทน
ความ
องคกรเพื่อ
เสี่ยง
สังคม
2/2
-

1/1

4/4

-

14/18

2/2

2/2

-

-

7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ

1/1

2/4

-

16/18

-

-

-

4/4

8. นางจิตราภรณ

วิกิตเศรษฐ

1/1

3/4

-

15/18

-

-

-

-

9. นางธีรดา

อําพันวงษ

1/1

4/4

-

-

-

-

-

-

10. นางพิศมัย

จันทรุเบกษา

1/1

4/4

-

-

-

2/2

-

-

11.นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ

1/1

3/4

4/4

-

-

-

-

-

12. นางประดิษฐา

จงวัฒนา

1/1

3/4

3/4

-

-

-

2/3

-

13. นายสุรงค

องคโฆษิต

1/1

3/4

4/4

-

-

-

-

-

14. นายวาฤทธิ์

ตรีตราพันธ

1/1

-

-

18/18

-

-

3/3

-

15. Mr.Simon Rhoderick Knight

1/1

-

-

15/18

-

-

-

-

16. นางสาวสุเมธ

สุรชาติชัยฤทธิ์

-

-

-

17/18

-

-

3/34

-

17. นางทองสุข

อุปถัมภากุล

1/1

-

-

18/18

-

-

-

4/4

18. นางพัชรา

พงษวิจารณ

1/1

-

-

18/18

-

-

-

3/4**

19. นางพรรณี

ฉันทวรลักษณ

1/1

-

-

5/18 *

-

-

1/3 **

-

20. นางสุธัญญา

สุมะนา

1/1

-

-

15/18

-

-

-

4/4

21. นางสาววาสนา

วิเลิศปรีชาตระกูล

1/1

-

-

16/18

-

-

-

-

22. นางดารณี

อรรจนียกุล

1/1

-

-

16/18

-

-

3/3

-

23. นางธัญนันทน

ตันติโกวิท

1/1

-

-

18/18

-

-

-

1/4 *

24. นางรุจาภา

ศรีสุรางค

1/1

-

-

-

-

-

-

4/4

25. รศ.ดร.นฤมล

สอาดโฉม

-

-

-

-

-

-

2/3

-

หมายเหตุ

*
**

ครบวาระเมื่อวันที่
9 พฤษภาคม 2556
รับตําแหนงเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายชื่อ

หุนสามัญ

เพิ่ม (ลด)

หุนสามัญ

2555

ระหวางป

2556

สัดสวน
การ
ถือหุน
(%)

ป 2556
กรรมการ

คูสมรส

1. นายบุญเกียรติ

โชควัฒนา

11,987,551

(175,000)

11,812,551

7.88

9,181,337

2,631,214

2. นางทิพาภรณ

โชควัฒนา

11,987,551

(175,000)

11,812,551

7.88

2,631,214

9,181,337

3. นายธีระศักดิ์

วิกิตเศรษฐ

2,567,603

-

2,567,603

1.71

1,607,480

960,123

4. ดร.อัตถกร

กลั่นความดี

470,774

-

470,774

0.31

470,774

-

5. พล.ร.อ. อภิชาติ

เพ็งศรีทอง

85,714

-

85,714

0.06

85,714

-

6. นางแกวตา

องคสรณะคม

931,082

-

931,082

0.62

714,422

216,660

7. ศ.ดร.ภญ.มาลิน

จุลศิริ

167,142

5,142

172,284

0.11

172,284

-

8. นางจิตราภรณ

วิกิตเศรษฐ

2,567,603

-

2,567,603

1.71

960,123

1,607,480

9. นางธีรดา

อําพันวงษ

142,857

-

142,857

0.10

142,857

-

10. นางพิศมัย

จันทรุเบกษา

84,285

-

84,285

0.06

84,285

-

11. นายขจรศักดิ์

วันรัตนเศรษฐ

142,857

-

142,857

0.10

142,857

-

12. นางประดิษฐา

จงวัฒนา

169,428

-

169,428

0.11

167,857

1,571

13. นายสุรงค

องคโฆษิต

-

-

-

-

-

14. Mr.Simon

Rhoderick
Knight

112,142

-

112,142

0.07

112,142

-

15. นางสุเมธ

สุรชาติชัยฤทธิ์

114,821

60,570

175,391

0.12

175,391

-

16. นายวาฤทธิ์

ตรีตราพันธ

238,099

7,284

245,383

0.16

245,383

-

17. นางทองสุข

อุปถัมภากุล

136,178

-

136,178

0.09

136,178

-

18. นางพัชรา

พงษวิจารณ

120,178

-

120,178

0.08

120,178

-

หมายเหตุ :

-

รวมการถือหุนของคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
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9.3 ก  " ()*)กก "+,-"  ,)
9.3.1 กก  "
• การกําหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
นิยาม “ กรรมการอิสระ ” เปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ดังตอไปนี้

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแยง ทั้งนี้
ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน
ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลก
ั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
3. ไมเปนบุคคลที่มค
ี วามสัมพันธทางสายโลหิต
หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทัง้
คูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทยอย
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท
บริษัทใหญ
บริษัทยอย
บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแยง
ในลักษณะที่อาจเปนการ
ขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถอ
ื
หุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร
ของผูที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง
รวมถึงการทํารายการทางการคาที่
กระทําเปนปกติเพือ
่ ประกอบกิจการ
การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย
รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการ หรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน
ซึ่งเปนผลใหผูขออนุญาต
หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง
ตั้งแตรอยละสามของ
สินทรัพยที่มต
ี ัวตนสุทธิของผูขออนุญาตหรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป
แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้ การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม
วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนวาดวยการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม
แตในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกลาว
ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวมหรือนิติบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการ
ซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปน
ที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา
สองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติ
บุคคล ใหรวมถึงการ เปนผูถือหุนรายใหญ
กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ
ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลก
ั ษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ไดรับ
แตงตั้งเปนกรรมการอิสระ
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท
ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถอ
ื หุนรายใหญของ
บริษัท
8. ไมมีลักษณะอื่นใดทีท
่ ําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการ
อิสระ กรรมการอิสระของบริษัทตองมีคุณสมบัติตามที่ไดมีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการอิสระที่มล
ี ักษณะเปนไปตามขอ 1 ถึง 8 แลว
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการ
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกทาน ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทาง
วิชาชีพกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบค
ุ คล
ที่อาจมีความขัดแยง และไมไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทใหญ บริษัทยอย
หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน
• จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหนง
บริษัทฯ ไมไดกําหนดสัดสวนการเปนกรรมการบริษัทตามเงินลงทุน จํานวนบริษัทที่
กรรมการบริษัทแตละคนดํารงตําแหนง
อายุกรรมการ
และจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนง
ติดตอกันไดนานที่สุด เพราะเชื่อวาความสามารถทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญของกรรมการ
บริษัทแตละคนไมไดขึ้นอยูกับอายุหรือจํานวนบริษัทที่ดํารงตําแหนง
ตราบเทาที่กรรมการ
บริษัททุกคนมีความตั้งใจและจริงใจในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัท
ตามที่ไดรับความ
ไววางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุน
เพราะอํานาจการตัดสินใจในการเลือกตั้ง
บุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทนั้น
เปนสิทธิของผูถือหุนโดยแทที่จะคัดเลือกบุคคล
เขาทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทแทนตน
และ
บริษัทฯ ไดเปดเผย รายชื่อกรรมการบริษัท ประวัติ ประสบการณ การถือหุนบริษัท และ
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ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแตละคนในรายงานประจําป
และ
แบบ 56-1 และบุคคลทีจ
่ ะไดรับการเสนอชื่อใหผถ
ู ือหุนเลือกตั้งในการประชุมผูถือหุนจะมีการ
เปดเผยขอมูลดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัทดวย
นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ
ผูจัดการและผูบริหารจะพิจารณาวาบริษัทอื่นนั้นประกอบธุรกิจอะไร
มีความจําเปนที่ตอง
ใหกรรมการบริษัท หรือ
ผูบริหารเขาไปชวย หรือ เปนตัวแทนของบริษัทในฐานะผูรวมทุน
ตามสัญญารวมทุนหรือไม
หากตองสงไปก็จะพิจารณาจากความชํานาญและความเหมาะสม
ของกรรมการบริษัทหรือผูบริหารวา
คนใดที่มีความเหมาะสมและมีความชํานาญเกี่ยวกับกับ
ธุรกิจนั้น ๆ
บริษัทมั่นใจวาไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด เนื่องจากกรรมการได
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทอยางเต็มที่ โดยไดเขารวมประชุมอยางสม่ําเสมอทุก
ครั้ง และทําคุณประโยชนแกบริษัทมาโดยตลอด
 แผนการสืบทอดงาน
บริษัทฯ ไดมีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง เพื่อเตรียมความพรอมในกรณีทผ
ี่ ูบริหารไม
สามารถปฏิบัติงานได โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดใหผูบริหารระดับรอง ๆ ลงไปไดมีโอกาสใกลชิด และไดทํางานรวมกับผูบริหาร
ระดับสูง
2. เตรียมการใหผูบริหารระดับสูงพรอมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจําเปน
3. เตรียมบุคลากรที่มค
ี วามสามารถเฉพาะทางใหมีความสามารถบริหารงานครบวงจรมาก
ขึ้น
เพื่อรับงานบริหารระดับสูง
4. จัดใหมี Committee ตาง ๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานตาง
ๆ อยางเปนระบบ
5. พัฒนาใหผูบริหารระดับกลางไดเสนอแผนงานตาง ๆ
6. จัดอบรมพนักงานในระดับรองๆ พรอมทีจ
่ ะรับงานในระดับที่สูงขึ้น
7. จัดอบรมผูบริหารระดับสูงและระดับกลางใหมีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ และความ
ซื่อสัตย ตอองคกร และมององคกรในภาพรวมมากยิ่งขึ้น
8. จัดอบรมผูบริหารในแตละฝาย ใหมีศักยภาพมากขึ้น ฝกการวางแผนลวงหนา และเสริม
การ ใชความคิดอยางเปนระบบใหแกผูบริหารระดับรองๆ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผูบริหารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบัติตอ
 กัน อยูรวมกัน
ในสังคมอยางมีความสุข
• การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการมิได
เปนบุคคลเดียวกัน ทั้ง 3 ทานจึงทําหนาที่อยางเปนอิสระและถวงดุลซึ่งกันและกัน โดยมีการ
กําหนดบทบาท อํานาจ และหนาที่ แบงแยกจากกันอยางชัดเจน กรรมการทุกคนมีอส
ิ ระในการ
แสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหมีความถูกตอง โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ได
แมวาประธานกรรมการบริษัทจะมิใชกรรมการอิสระ แตไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปน
อิสระพรอมทั้งใหกรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการรวมบริหารจัดการองคกร
ซึ่งบริษัทฯ
เชื่อมั่นวาประธานกรรมการบริษัทใหความสําคัญและเขาใจในหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ีมา
โดยตลอด พรอมสนับสนุนใหปฏิบัติตามโดยเครงครัด
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9.3.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร
ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นเป น ไปตามเกณฑ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายที่จะเสนอเขาดํารงตําแหนงที่วาง
ลง
และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งเปน
รายบุคคล
องคประกอบการแตงตั้งและถอดถอนกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 18 กําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการของ
บริษัทไดไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นทีอ
่ ยู
ในราชอาณาจักร
วิธีการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 20 กําหนดใหกรรมการบริษัทใหที่ประชุมผู
ถือหุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑ และวิธีการดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการ จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนรายบุคคลหรือเปนคณะครั้งเดียว
เต็มตามจํานวนกรรมการทั้งหมดทีจ
่ ะตองเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได
ทั้งนี้ ตามแตที่
ประชุมผูถือหุนจะเห็นสมควร
โดยในการออกเสียงลงคะแนนไมวาจะเปนการเลือกตั้ง
เปนรายบุคคลหรือเปนคณะบุคคลแตละคนที่ผูถอ
ื หุนออกเสียงเลือกตั้ง จะไดรับคะแนน
เสียงจากผูถือหุนตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนนั้นมีอยูทงั้ หมดตาม (ก) โดยผูถือหุนดังกลาว
จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูหนึ่งผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทา
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
สิทธิของผูถือหุนรายยอยในการแตงตั้งกรรมการ
บริษัทฯ
เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยมีสท
ิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพือ
่ พิจารณาเขารับการเลือกตั้ง
เปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน
โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่
บริษัทฯ กําหนด
วิธีการถอดถอน
- การออกตามวาระ
ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 21 กําหนดใหในการประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตําแหนง ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สด
ุ กับสวน 1 ใน 3
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
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- การออกนอกจากวาระ
1. ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 22 กําหนดใหกรรมการพนจาก
ตําแหนง (นอกจากการพนตําแหนงตามวาระขอ 21) ดังนี้
ก. ตาย
ข. ลาออก
ค. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลก
ั ษณะตองหามตามกฎหมาย
ง. ที่ประชุมผูถอ
ื หุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผู
ถือหุนที่เขาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง
จ. ศาลมีคําสั่งใหออก
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให
คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและไมมีลก
ั ษณะตองหามตามกฎหมาย
เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการที่วางลง
จะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียง
เทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการทีต
่ นแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
2. ตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ ขอ 25 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุน
อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได
ดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึง่
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วิธีการแตงตั้งผูบริหารรายอื่น ๆ
ฝายบริหารเปนผูรับผิดชอบ
ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
โดยจะพิจารณาจาก
พนักงานของบริษัทฯ ที่มีความสามารถและเหมาะสมเขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ
9.4.

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

ในกรณีบริษัทยอย บริษัทฯ จะควบคุมดูแลโดยจะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนในบริษัท
ยอยในจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด และหากบริษัทยอยมีการตัดสินใจหรือมีผล
การดําเนินธุรกิจที่อาจมีผลกระทบตอบริษัทฯ
อยางมีนัยสําคัญกรรมการที่เปนตัวแทนจะแจงให
กรรมการบริษัทฯ เพือ
่ แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สําหรับบริษัทรวม บริษัทฯ จะไมสามารถ
เขาไปควบคุมดูแลไดมากนักเพียงแตจะสงกรรมการเขาไปเปนตัวแทนของบริษัทฯ
ทั้งนี้จํานวน
กรรมการจะขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงจํานวนใหถือตามมติทางการ
ประชุมสามัญผูถือหุน
การสงตัวแทนเขาไปเปนตัวแทนในบริษัท เปนไปตามระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร แตไมได
เปนมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทไดบรรจุแผนการตรวจสอบภายในประจําป ของบริษัทยอย และรายงานใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบวามีความเหมาะสมเพียงพอ
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9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ
มีนโยบายและวิธีการดูแลผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงิน
เผยแพรตอสาธารณชน และกําหนดใหมีวาระเรื่องการถือหลักทรัพยบริษัทของกรรมการบริษัท ใน
การประชุมกรรมการทุกครัง้
ซึ่งถามีการซื้อขายหลักทรัพยกรรมการจะตองแจงใหบริษัทและ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทราบทุกครั้ง หากบริษัทพบวามีการ
นําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตน บริษัทจะใชมาตรการลงโทษตามกฎระเบียบขอบังคับ
การทํางานของบริษัท
9.6

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

9.6.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก
-

ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 1,665,000.00 บาท

-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูส
 อบบัญชี
และสํานักงานสอบบัญชีทผ
ี่ ูสอบบัญชีสังกัด ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม
บาท

9.6.2 คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแก
คาสังเกตการณทําลายสินคา ใหแก
ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 81,000.00 บาท
และจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบป
บัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม
- บาท
คาบริการในการสอบทานงานของผูสอบบัญชีอื่น ใหแก
 ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 60,000.00
บาทและจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จ
ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม
- บาท


สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบ
บัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม
บาทและจะตองจายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไม
แลวเสร็จในรอบปบัญชีทผ
ี่ านมามีจํานวนเงินรวม
- บาท
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9.7

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

9.7.1
คณะกรรมการบริษัท
ไดมีการทบทวนหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ เปนประจําทุกป
ไดพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ีใหสอดคลองกับหลักเกณฑใหม
อยางตอเนื่องและไดจัดทําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี(ฉบับปรับปรุงครั้งที่
1)
ใหเปนไปตาม
แนวทาง “หลักการกํากับดูแลกิจการทีด
่ ีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555” ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามที่ไดกลาวขางตน
9.7.2
การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดยอย
เปดเผยอยูหัวขอ “9.2 คณะกรรมการชุดยอย”

 

บริษัทได
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