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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเชื่อมัน่ ว่าการมีระบบบริ หารจัดการที่ดี โปร่ งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมี
การถ่วงดุลอํานาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิ และ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ เสีย จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่ช่วยเสริ มสร้างให้ องค์กรมี
ภูมิค้ มุ กันที่ดี และสร้ างความเจริ ญเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืนในระยะยาว
ดังนั ้น คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเพื่อให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน ดังนี ้
1. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน มุ่งมัน่ ที่จะนําหลักการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ไปปฏิบตั ิในการดําเนินงานของ
บริ ษัท
2. กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคน ต้ องปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์
สุจริ ต โดยปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้ อบังคับบริ ษัท และประกาศที่เกี่ยวข้ อง
3. ดําเนินการให้ โครงสร้างการจัดการของบริ ษัทฯ มีการกํ าหนดอํานาจ หน้ าที่และความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ และผู้บริ หารอย่างชัดเจน
4. ดําเนินการให้ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึง
การมีระบบบัญชี และรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้ องเชื่อถือได้
5. ดําเนินการให้ มีการเปิ ดเผยสารสนเทศที่สําคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถื อได้ และทันเวลา ตราบเท่าที่ไม่
กระทบต่อประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดําเนินการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีสว่ นได้ เสีย ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้ อม
8. มุ่งมัน่ สูค่ วามเป็ นเลิศในการดําเนินธุรกิจ โดยยึดมัน่ ในการสร้ างความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าด้ วยการรับฟั ง
และทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริ หารและสร้ างสรรค์สงิ่ ที่ดีที่สดุ อยูเ่ สมอ
9. ปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรม สร้างจิตสํานึกอันดีงาม ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้ วยความเป็ นธรรม ตลอดจน
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อ ต้ า นการทุจ ริ ต การคอร์ รั ป ชั่น ไม่ ล่ว งละเมิ ด ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา เคารพต่อ กฎหมายและสิ ท ธิ
มนุษยชน
11. ดําเนินการกับความขัดแย้ งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ เป็ นที่ตั้ง
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ทั้งนี ้บริ ษัทฯ ได้ มีการเผยแพร่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้ กบั พนักงาน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทัว่ ไปได้ รับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท
ภายใต้ หวั ข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกํากับดูแลกิจการที่ดี”

9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ ความชํานาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบ
งานในแต่ล ะด้ า น เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น มั่น ใจได้ ว่า บริ ษั ท ฯ มี ก ารดํ า เนิ น งานและกลั่น กรองงานอย่า งรอบคอบ ซึ่ง
ประกอบด้ วย คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกํ า หนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม และคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจดําเนินการ และหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
แต่ละชุดไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดทําหน้ าที่
ดูแลการปฏิบตั ิงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัท และมีการรายงานผลการปฏิบตั ิงานในที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
9.2.1 คณะกรรมการบริษัท
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท มีกรรมการจํานวน 15
คน ประกอบด้ วย
 กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน
10
คน
 กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจํานวน
5
คน
ซึ่งกรรมการบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 10 คน ในจํานวนนี ้เป็ นกรรมการอิสระ จํานวน 6 คน คิด
เป็ นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริ ษัท และในจํานวนกรรมการอิสระ 6 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จดั การ
รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นางทิพาภรณ์
โชควัฒนา
นายธีระศักดิ์
วิกิตเศรษฐ์
ดร.อัตถกร
กลัน่ ความดี
นางแก้ วตา
องค์สรณะคม
ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์
นางธีรดา
อําพันวงษ์
นายสุเทพ
ด่านศิริวิโรจน์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
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10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรี ทอง
นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
นางประดิษฐา
จงวัฒนา
นายสุรงค์
องค์โฆษิต
นางพิศมัย
จันทรุเบกษา
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี
นายสุมิตร
ขอไพบูลย์

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริ ษัท

วาระการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท
กรรมการบริ ษัทแต่ละคนมีวาระการดํารงตําแหน่งเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการ
บริ ษัท ดังนี ้
1. ในการประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครั้ง ให้ กรรมการบริ ษัทลาออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม
เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการบริ ษัทที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม โดยที่กรรมการบริ ษัทซึ่งพ้ นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ซึ่ง
ปั จจุบนั มีกรรมการบริ ษัททั ้งสิ ้น 15 คน ดังนั้นกรรมการบริ ษัทแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งวาระคราวละ
3 ปี
2. นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว กรรมการบริ ษัทจะพ้ นจากตําแหน่งเมื่อลาออก หรื อถึง
แก่กรรม หรื อขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกําหนด หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี
มติถอดถอนให้ พ้นจากตําแหน่ง หรื อศาลมีคําสัง่ ให้ ออก
3. ในกรณี ที่ตําแหน่งกรรมการบริ ษัทว่างลงเพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยัง
คงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเลือกตั ้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เข้ า
เป็ นกรรมการบริ ษัทแทนตําแหน่งที่ ว่างลง บุคคลที่เข้ ารั บเป็ นกรรมการบริ ษัทดังกล่าวจะอยู่ใน
ตําแหน่งได้ เพียงเท่าวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษัทที่ตนแทน
4. กรรมการบริ ษัทที่ลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่งให้ ยื่นหนังสือลาออกต่อบริ ษัทฯ การลาออก
มีผลนับแต่วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงบริ ษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการบริ ษัทคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอํานาจหน้ าที่ ให้ แก่ที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการ
อื่นใดไปปฏิบตั ิ
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2. อนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรื อบริ ษัทที่มี
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

การประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกัน หรื อบริ ษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
อนุมตั ิการเข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น
หรื อบริ ษัทที่มีการประกอบธุรกิ จทางการค้ าต่อกันหรื อบริ ษัทอื่ นในวงเงินส่วนที่ เกิ นอํ านาจคณะ
กรรมการบริ หาร
อนุมตั กิ ารเข้ าทํานิตกิ รรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
อนุมตั กิ ารได้ รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจ
คณะกรรมการบริ หาร
อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจกรรมการบริ หาร
อนุมัติการปรับสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนที่เลิกใช้ ชํารุ ด
สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพ หรื อล้ าสมัยไม่สามารถใช้ งานได้ มีมลู ค่าทางบัญชีรวมในวงเงิน
ส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
อนุมตั ิการปรับสภาพราคา การทําลายซึง่ วัตถุดิบ และ/หรื อสินค้ าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรื อล้ าสมัย
ซึง่ จะทําให้ มีมลู ค่าทางบัญชีลดลงในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้ องทุกข์ การฟ้องร้ องคดี
และ/หรื อ การดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใด ๆ ในนามบริ ษัท สําหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสยั
ทางการค้ า และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวิสยั ทางการค้ า ที่มีทนุ ทรัพย์เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หาร
เสนอการเพิ่มทุนหรื อลดทุน หรื อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริ คณห์
สนธิ ข้ อบังคับ และ/หรื อ วัตถุประสงค์ของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น
อนุมตั กิ ารก่อตั้ง ควบรวม หรื อเลิกบริ ษัทย่อย
มอบอํ านาจให้ แก่ ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลอื่ นใดทํ าการแทนได้
ภายใต้ ระเบียบที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้
มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็นร่ วม
ประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริ ษัท

หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กําหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริ ษัท
2. อนุมตั ิแผนงานและงบประมาณประจําปี รวมทั้งกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย นโยบายและแผนงานที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. ส่งเสริ มให้ จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็ นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิในการดําเนิน
ธุรกิจและติดตามให้ มีการปฏิบตั ติ ามอย่างจริ งจัง
4. จัดให้ มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้ มนั่ ใจว่า การทํารายการต่างๆ ได้ รับอนุมตั ิ
จากผู้มีอํานาจ มีการสอบทานและจัดทําบัญชีที่ถูกต้ อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกัน
การนําทรัพย์สนิ ของบริ ษัทไปใช้ ในทางมิชอบ
5. การทํารายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ ต้ องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่
ชัดเจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้ เสียไม่มีส่วนร่ วมในการ
ตัด สิน ใจ และปฏิ บัติต ามข้ อ กํ า หนดเกี่ ย วกับขั้น ตอนการดํา เนิ น การและการเปิ ด เผยข้ อมูลของ
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งของผลประโยชน์ให้ ถกู ต้ อง
6. ให้ ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบ และ/หรื อสอบทานแล้ ว และได้ ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่าง
ถูกต้ องมีมาตรฐานและโปร่งใส
8. รับทราบรายงานการบริ หารกิจการจากคณะกรรมการบริ หาร
9. เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกําหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
กํ าหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ ยวกับเรื่ องที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริ ษัทจะงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ณ สํานักงานใหญ่และสํานักงานสาขาของบริ ษัทไม่น้อย
กว่า 14 วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรื อ กําหนดวันเพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date : RD) ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน และกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้น 1 วันในวันทําการถัดจากวันกํ าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225
ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี ้เพื่อสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิ
ในการรับเงินปั นผล
10. จัดทํารายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิ ดเผยไว้ ใน
รายงานประจําปี ของบริ ษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าได้ แสดงข้ อความ หรื อ
ลงรายการเป็ นไปโดยถูกต้ องตรงตามข้ อมูลที่ปรากฏอยูใ่ นสมุดบัญชี ทะเบียน หรื อเอกสารอื่นใดของ
บริ ษัท
12. อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการชุดอื่น
13. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ที่เกินอํานาจคณะกรรมการบริ หารหรื อตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
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ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการประชุมจํ านวน 5 ครั้ง โดยมี การกํ าหนดวันเวลาการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทไว้ เป็ นทางการล่วงหน้ าตลอดปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้ างการจัดการ”
9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กําหนด ให้ มีจํานวนอย่างน้ อย 3 คน และต้ องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้ อย 1 คน
โดยมี ว าระการดํ า รงตํ า แหน่ ง 1 ปี ตั้ง แต่เ ดื อ นพฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 สํ า หรั บ ปี นี ม้ ี ก รรมการ
ตรวจสอบจํานวน 4 คน ดังนี ้
รายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
นางประดิษฐา
จงวัฒนา
นายสุรงค์
องค์โฆษิต
พล.ต.อ.สมชาย ประภัสภักดี
นางพรรณี
ฉันทวรลักษณ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กําหนดให้ มีการประสานความเข้ าใจให้ อยู่ในแนวทางเดียวกัน ระหว่าง ผู้สอบบัญชี คณะกรรมการ
บริ ษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มี อํ า นาจเชิ ญ ผู้บ ริ ห าร ฝ่ ายจัด การ หรื อ พนัก งานของบริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มาชี แ้ จง ให้ ค วามเห็ น
ร่วมประชุม หรื อส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น ตลอดจนเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทกุ ระดับขององค์กร
3. มีอํานาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้ อง และเรื่ องที่เกี่ยวข้ องภายในขอบเขตของอํานาจและหน้ าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
5. ให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณา แต่ง ตั้ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหัว หน้ า งานตรวจสอบภายใน หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริ ษั ท มี ร ะบบควบคุม ภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

ภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณา แต่ง ตั้ง โยกย้ า ย เลิก จ้ า งหัว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้ าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยง หรื อ รายการที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย และข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและประกาศคณะกรรมการกํ ากับ
ตลาดทุน ทั้งนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
ก. ความเห็นเกี่ ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถื อได้ ของรายงานทางการเงินของ
บริ ษัท
ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษัท
ค. ความเห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของ
บริ ษัท
ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ฉ. จํ า นวนการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ า ร่ ว มประชุม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
ช. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
กฎบัตร (charter)
ซ. รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรื อการกระทํา
ดังต่อไปนี ้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
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ก. รายการที่เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ข. การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อสิง่ ผิดปกติหรื อมีความบกพร่องที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน
ค. การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ า ด้วยหลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้ อกํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
หากคณะกรรมการของบริ ษัทหรื อผู้บริ หาร ไม่ดําเนินการให้ มีการปรับปรุ งแก้ ไขภายในเวลาที่
กํ าหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี รายการหรื อการกระทําดังกล่าวต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ทบทวน ปรับปรุ ง และแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
11. ดูแลให้ บริ ษัทมีระบบการบริ หารงานด้ วยหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
12. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมาย ด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยอาศัยอํานาจตามข้ อบังคับของบริ ษัท และ กฎหมาย
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษัท ต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการประชุมจํานวน 4 ครัง้ และได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ มีการกําหนดไว้ เป็ นทางการล่วงหน้ าตลอดปี รวมทั้งมี
การประชุมร่ วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท และผู้บริ หารสูงสุดทางด้ านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบ
การเงินทุกไตรมาส
9.2.3 คณะกรรมการสรรหา
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตั้งกรรมการบริ ษัท จํานวน 5 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา
โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 2 ท่าน ซึ่งรวมประธานกรรมการสรรหา กรรมการสรรหาทุกคนมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
รายชื่อของคณะกรรมการสรรหา
ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง
1 นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
ประธานกรรมการสรรหา
2 นางทิพาภรณ์
โชควัฒนา
กรรมการสรรหา
3 นายธีระศักดิ์
วิกิตเศรษฐ์
กรรมการสรรหา
4 ดร.อัตถกร
กลัน่ ความดี
กรรมการสรรหา
5 นางแก้ วตา
องค์สรณะคม
กรรมการสรรหา
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อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการสรรหา
1. มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็นร่วมประชุมหรื อส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
2. ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริ ษัท
2. ตรวจสอบประวัติและข้ อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท โดยคํานึงถึง
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ ได้ บุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ในการสรรหา ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ เว้ นแต่ในกรณีที่กรรมการบริ ษัทครบกําหนดตาม
วาระให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
4. จัดทําความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุ งและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ได้ มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง และได้ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท
โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการสรรหาได้ มีการกําหนดไว้ เป็ นทางการล่วงหน้ าตลอดปี
9.2.4 คณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั ้งกรรมการบริ ษัท จํานวน 4 ท่าน โดยเป็ นกรรมการที่ไม่ได้ เป็ น
ผู้บริ หาร 2 ท่าน ซึง่ เป็ นประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน กรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกคนมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
รายชื่อของคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
1
2
3
4

ชื่อ – สกุล
นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
นายธีระศักดิ์
วิกิตเศรษฐ์
นางแก้ วตา
องค์สรณะคม
นางพิศมัย
จันทรุเบกษา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
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อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
1. มีอํานาจเชิญฝ่ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็นร่ วมประชุมหรื อ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
2. ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษัท(ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดค่ าตอบแทน
1. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัท และสามารถทําความเห็นหรื อ
เสนอแก้ ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดงั กล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทได้ เพื่อให้ การจัดสรรค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม
2. พิจารณากําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
บริ ษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจํานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่
ผ่านมา เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ
3. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อํานาจหน้ าที่
และปริ มาณความรับผิดชอบ ภายในวงเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ อนุมตั ิและนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่ออนุมตั ิ
4. พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการกําหนดค่าตอบแทน (ที่มิได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท)
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน อํานาจหน้ าที่ และปริ มาณความรับผิดชอบ และนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิ
5. ปรับปรุ งและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในปี 2559 คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน ได้ มี ก ารประชุ ม จํ า นวน 2 ครั้ง และได้ ร ายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนได้ มีการกํ าหนดไว้ เป็ น
ทางการล่วงหน้ าตลอดปี
9.2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตั้งกรรมการบริ หารความเสี่ยง จํานวน 8 คน โดยเป็ นกรรมการที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร 6 ท่าน มีสมาชิกจํานวน 2 ท่าน เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท ซึ่งรวมประธานกรรมการบริ หารความ
เสี่ยง กรรมการบริ หารความเสี่ยงทุกคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 –
พฤษภาคม 2560
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รายชื่อของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล
ดร.อัตถกร
กลัน่ ความดี
นางสาวสุเมธ
สุรชาติชยั ฤทธิ์
นางดารณี
อรรจนียกุล
นางพรรณี
ฉันทวรลักษณ์
นางสุธญ
ั ญา
สุมะนา
นายภัทร
วิกิตเศรษฐ์
ดร.เกริ กเกียรติ์
ศรี เสริ มโภค
รศ.ดร.นฤมล
สอาดโฉม

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

นางพรรณี

เลขานุการคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง

ฉันทวรลักษณ์

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็นร่วมประชุมหรื อส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
2. ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. กํ า หนดนโยบาย เป้ า หมาย และวางแผนจั ด ระบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ให้ เกิ ด
ความชัด เจนต่อ เนื่ อ งและรายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษั ท และมี ก ารสื่ อ สารกับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2. สนับสนุนผลักดันให้ เกิดความร่วมมือในการบริ หารความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ดูแลให้ บริ ษัทมีการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบการจัดการบริ หารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง ได้มี ก ารประชุ ม จํ า นวน 5 ครั้ง และได้ รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มีการกําหนดไว้ เป็ นทางการ
ล่วงหน้ าตลอดปี
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9.2.6 คณะกรรมการกิจกรรมองค์ กรเพื่อสังคม
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตั้งกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม จํานวน 7 คน โดยเป็ น
กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หาร ที่มีความรู้ และประสบการณ์ กรรมการกิ จกรรมองค์กรเพื่อสังคมทุกคนมี วาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
รายชื่อของคณะกรรมการกิจกรรมองค์ กรเพื่อสังคม
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
ศ.ดร.ภญ.มาลิน
อังสุรังษี
พล.ร.อ.อภิชาติ
เพ็งศรี ทอง
นางทองสุข
อุปถัมภากุล
นางรุจาภา
ศรี สรุ างค์
นางธัญนันทน์
ตันติโกวิท
นางสาวทัดทรวง
แสงวิเชียร
นางสาวเยาวลักษณ์ โพธินิมิตร์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

นางรุจาภา

เลขานุการคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม

ศรี สรุ างค์

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการกิจกรรมองค์ กรเพื่อสังคม
1. มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็นร่ วมประชุมหรื อ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
2. ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการกิจกรรมองค์ กรเพื่อสังคม
1. กําหนดนโยบายและวางกรอบการดําเนินงานด้ านกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของบริ ษัท
2. พิ จ ารณากลั่น กรองกิ จ กรรมและนโยบายเพื่ อ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ มของบริ ษั ท เพื่ อ นํ า เสนอต่อ
คณะกรรมการ
3. พิจารณาและให้ ความเห็นชอบกลยุทธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริ ษัท เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายและ
นโยบายด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม
4. พิ จ ารณากลั่น กรองแผนงานและงบประมาณประจํ า ปีสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การด้ า นสัง คมและ
สิง่ แวดล้ อม เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการบริ ษัท
5. พิจารณาและติดตามความก้ าวหน้ าการดําเนินการด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม และประเมินผลสําเร็ จ
รวมทั้งคุณภาพของโครงการด้ านสังคมและสิง่ แวดล้ อม
6. เสนอแนะข้ อกําหนดเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษัท รวมถึงจรรยาบรรณพนักงานของบริ ษัท
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7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในปี 2559 คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ได้ มีการประชุมจํานวน 4 ครั ง้ และได้ รายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมได้ มีการกําหนดไว้
เป็ นทางการล่วงหน้ าตลอดปี
9.2.7 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตั้งกรรมการกํากับดูแลกิจการ จํานวน 5 คน ซึง่ มีกรรมการอิสระ
เป็ นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และมีตวั แทนจากคณะกรรมการบริ หารเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
รายชื่อของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1
2
3
4
5

ชื่อ – สกุล
พล.ต.อ.สมชาย
ประภัสภักดี
นางแก้ วตา
องค์สรณะคม
นางพัชรา
พงษ์ วิจารณ์
นางวรวรรณ
ตันตระเศรษฐี
นายสุมิตร
ขอไพบูลย์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นายสุมิตร

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ขอไพบูลย์

อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. มีอํานาจเชิญฝ่ ายจัดการ หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็น ร่ วมประชุม หรื อ
ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
2. ปรึ กษาผู้เชี่ ยวชาญหรื อ ที่ ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี ) หรื อจ้ างที่ ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
3. อํานาจแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อดําเนินการด้ านการกํากับดูแลกิจการทัว่ ทั้งองค์กร
หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
1. กําหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมใน
การดําเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน และนโยบายต่อต้ านการ
คอร์ รั ป ชั่น และระเบี ย บปฏิ บัติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของธุ ร กิ จ ระเบี ย บ ประกาศ
ข้ อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง อย่างต่อเนื่อง
2. กําหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ พร้ อมทั้ง
ติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
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3. ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน มีการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
4. กํากับดูแลและสนับสนุนให้ มีการบริ หารความเสี่ยงด้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยการประเมินความเสี่ยง
ด้ า นทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น รวมทั้ง มี ก ารทบทวนมาตรการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น ให้
เพียงพอพร้ อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
5. ปรับปรุงและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
6. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในปี 2559 คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ ได้ มี ก ารประชุ ม จํ า นวน 9 ครั้ง และได้ รายงานต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัท โดยตารางวันเวลาการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการได้ มีการกําหนดไว้ เป็ นทางการ
ล่วงหน้ าตลอดปี
9.2.8 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร เพื่อช่วยในการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษัท
ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 11 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่ง
คราวละ 1 ปี ตังแต่
้ เดือนพฤษภาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 ซึง่ ได้ รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัททุกปี ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
รายชื่อของคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ – สกุล
1 นายธีระศักดิ์
วิกิตเศรษฐ์
2 ดร.อัตถกร
กลัน่ ความดี
3 นางแก้ วตา
องค์สรณะคม
4 ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี
5 นางจิตราภรณ์
วิกิตเศรษฐ์
6 Mr.Simon Rhoderick Knight
7 นางสาวสุเมธ
สุรชาติชยั ฤทธิ์
8 นางทองสุข
อุปถัมภากุล
9 นางพัชรา
พงษ์ วิจารณ์
10 นางสุธญ
ั ญา
สุมะนา
11 นางดารณี
อรรจนียกุล
นางพัชรา

พงษ์ วิจารณ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
เลขานุการคณะกรรมการบริ หาร
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อํานาจดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร
1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ
แก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทํางานอื่นใดเพื่อดําเนินกิจการต่างๆ ในการบริ หารงานของบริ ษัท
3. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้ วยการปฏิบตั ิงาน และสามารถมอบอํานาจให้ แก่กรรรมการบริ หาร และ/
หรื อ พนักงานผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริ หาร เป็ นผู้ลงนามอนุมตั เิ บิกจ่ายสินทรัพย์ของบริ ษัทได้
4. อนุมตั ิการให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรื อบริ ษัทที่มี
การประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกัน หรื อบริ ษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จํานวน 20 ล้ านบาท
5. อนุมตั ิการเข้ าคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
หรื อบริ ษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้ าต่อกัน หรื อบริ ษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน จํานวน
20 ล้ านบาท
6. อนุมตั กิ ารเข้ าทํานิตกิ รรมที่มิใช่ธุรกรรมทางการเงิน ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จํานวน 20 ล้ านบาท
7. อนุมตั กิ ารได้ รับหรื อยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จํานวน 20 ล้ านบาท
8. อนุมตั กิ ารลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและ/หรื อหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกิน
จํานวน 20 ล้ านบาท
9. อนุมตั กิ ารจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครัง้ ไม่เกิน จํานวน 20 ล้ านบาท
10. อนุมัติการปรั บสภาพ ทําลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรั พย์ถาวร และสินทรั พย์ที่ไม่มีตวั ตน ที่เลิกใช้ ชํารุ ด
สูญหาย ถูกทําลาย เสื่อมสภาพหรื อล้ าสมัยไม่สามารถใช้ งานได้ มี มูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน
ครั้งละจํานวน 20 ล้ านบาท
11. อนุมตั กิ ารปรับสภาพ ราคา การทําลาย ซึง่ วัตถุดบิ และ/หรื อสินค้ าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรื อล้ าสมัย
ซึง่ จะทําให้ มีมลู ค่าทางบัญชีลดลงไม่เกินครั้งละ จํานวน 20 ล้ านบาท
12. อนุมตั ิการประนีประนอม การระงับข้ อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้ องทุกข์ การฟ้องร้ องคดี
และ/หรื อการดําเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริ ษัท สําหรับเรื่ องที่มิใช่ปกติวิสยั ทาง
การค้ า ที่มีทนุ ทรัพย์ไม่เกิน จํานวน 2 ล้ านบาท และ/หรื อ ที่เป็ นปกติวิสยั ทางการค้ าที่มีทนุ ทรัพย์ไม่
เกิน จํานวน 20 ล้ านบาท
13. มอบอํานาจให้ แก่พนักงานระดับบริ หารของบริ ษัท หรื อบุคคลอื่นใดทําการแทนได้
14. มีอํานาจเชิญผู้บริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องมาชี ้แจง ให้ ความเห็นร่ วมประชุม หรื อส่ง
เอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้ องจําเป็ น
15. ปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญ หรื อ ที่ปรึ กษาของบริ ษัท (ถ้ ามี) หรื อ จ้ างที่ปรึ กษา หรื อผู้เชี่ยวชาญภายนอก
ในกรณีจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จ่ายของบริ ษัท
16. ออกระเบียบปฏิบตั งิ านอื่นใดตามที่เห็นสมควร
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หน้ าที่และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจําปี ตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท
2. รับผิดชอบในการบริ หารกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของ
บริ ษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัท และส่งเสริ มให้ มีการคิดค้ นนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดําเนินงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
5. กรรมการบริ หารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้ องรายงานความเป็ นไปของกิจการที่ตนดูแลต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารให้ ทราบ
6. ดูแลให้ มีการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อให้ ผ้ สู อบบัญชีทําการตรวจสอบ และ/หรื อ สอบทาน ก่อน
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท ตามลําดับ
7. พิจารณาเรื่ องที่จะเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบหรื ออนุมตั ติ อ่ ไป
8. ปรับปรุ งและแก้ ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริ หาร และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
9. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
ในปี 2559 บริ ษัทมีกรรมการที่เป็ นกรรมการบริ หารจํานวน 5 คน โดยกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นําในการ
บริ หารงานวางแผนการปฏิบตั งิ านให้ เป็ นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนด ซึง่ คณะกรรมการบริ หารได้
มีสว่ นร่วมกําหนดนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริ ษัท
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ห ารได้ มี ก ารประชุม จํ า นวน 20 ครั้ง โดยได้ กํ า หนดวัน เวลาการประชุม
คณะกรรมการบริ หารไว้ เป็ นทางการล่วงหน้ าตลอดปี
9.2.9 ประธานกรรมการบริษัท
หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของ
ประธานกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
อํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้นํ า ของคณะกรรมการบริ ษั ท ในการกํ า กับ ติ ด ตาม ดูแ ลการปฏิ บัติ ง านของ
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็ นประธานในที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานกรรมการ
บริ ษัทออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนี่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
3. เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษัท หรื ออาจมอบหมายให้ บคุ คลอื่นดําเนินการแทน
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4. เป็ น ประธานในที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ควบคุม การประชุม ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ว่ า ด้ ว ย

การประชุม ดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่
ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวน
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
5. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
9.2.10 กรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดอํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการไว้ ชดั เจน
เพื่อให้ เป็ นแนวทางใน การปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการผู้จดั การโดยมีรายละเอียด ดังนี ้
อํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของกรรมการผู้จดั การ
1. บริ หารกิ จการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร ตลอดจน
ระเบียบปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
2. สัง่ การหรื อดําเนินการใด ๆ ที่จําเป็ นและสมควร เพื่อให้ การดําเนินการตามข้ อ 1. สําเร็ จลุล่วงไปได้
ด้ วยดี และหากเป็ นเรื่ องสําคัญให้ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หารรับทราบ
3. พิ จ ารณาและอนุมัติ ก ารบรรจุ แต่ง ตั้ง โอนย้ า ย ถอดถอน รวมถึ ง พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ
มาตรการทางวินัย ตลอดจนกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี ้ การดําเนินการ
ต่างๆ ดังกล่าวต้ องไม่ขดั แย้ งกับอํานาจของคณะกรรมการบริ หาร
4. ออกระเบี ย บว่า ด้ ว ยการปฏิ บัติง านของบริ ษั ท โดยไม่ ขัดหรื อ แย้ งกับ นโยบาย ข้ อ บังคับ ระเบี ยบ
ข้ อกําหนด คําสัง่ และ มติใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุม
คณะกรรมการบริ หาร
5. มอบอํานาจ และ/หรื อ มอบหมาย ให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั งิ านเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้ างเสริ มและพัฒนาให้ บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ศีลธรรม และ
วัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้ อํานาจดังกล่าวข้ างต้ นของกรรมการผู้จดั การไม่สามารถกระทําได้ หากกรรมการผู้จัดการมี
ส่วนได้ เสีย หรื อ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริ ษัท
8. ในการใช้ อํานาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรื อความไม่ชดั เจนในการใช้ อํานาจหน้ าที่ตามที่กําหนดนี ้
ให้ เสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
9. ปฏิบตั กิ ารอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย
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9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
9.3.1 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่ ส รรหาบุค คลผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี คุณ สมบัติ
เหมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท โดยนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาก่อนเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เลือกตั้งด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่
ในกรณีที่มิใช่เป็ นการออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้
เลือกบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํ านวนกรรมการบริ ษัทที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี ้ บุคคลที่เข้ ามาเป็ นกรรมการบริ ษัทดังกล่าว จะมี วาระการดํารง
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการบริ ษัทที่ตนแทน
ทังนี
้ ้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ บริ ษัทได้ กําหนดแนวทางการ
สรรหาคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิที่มีพื ้นฐาน และคุณสมบัตทิ ี่สามารถตอบสนองความต้ องการของตําแหน่ง
ที่ว่างลงได้ เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท มี ความรู้ และเชี่ ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ รวมทั้งมี ภาวะผู้นํา มี
วิสยั ทัศน์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใส และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหายังพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
จากกรรมการอาชีพในทําเนียบสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
สํ า หรั บ การพิ จ ารณาคัด เลื อ กบุค คลที่ จ ะเข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการอิ ส ระ คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่บริ ษัทได้ กําหนดไว้ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน นอกเหนือจากเกณฑ์พื ้นฐานดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ กําหนดนิยาม “ กรรมการอิสระ ” เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทัง้ นี ใ้ ห้ นับรวมการถื อหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนั ้น ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจํา
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อย 2 ปี ก่ อนวันที่ ได้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ ทั้งนี ล้ ักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่
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รวมถึ ง กรณี ที่ ก รรมการอิ ส ระเคยเป็ น ข้ า ราชการ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของส่ว นราชการซึ่ง เป็ น ผู้ถื อ หุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิ ด า มารดา คู่ส มรส พี่ น้ อ ง และบุต ร รวมทัง้ คู่ส มรสของบุต ร ของผู้บ ริ ห าร ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริ หาร หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็ น หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัทฯ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตั้งเป็ น
กรรมการอิสระ
ความสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึ ง การทํ า รายการทางการค้ า ที่ ก ระทํ า เป็ น ปกติเ พื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้
หรื อ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ วยการรั บ หรื อ ให้ กู้ ยื ม คํ า้ ประกั น การให้ สิ น ทรั พ ย์
เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทฯ หรื อคู่สญ
ั ญามี
ภาระหนีท้ ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรั พย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทฯ หรื อ
ตั้งแต่ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี ้ การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไป
ตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่า
ด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม
แต่ ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี ด้ ัง กล่ า ว ให้ นับ รวมภาระหนี ท้ ี่ เ กิ ด ขึ น้ ในระหว่ า ง 1 ปี ก่ อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ หุ้นส่วนของ
สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมาย หรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจ
ควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนั้นด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้ รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ น ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิ จการของบริ ษัทฯ หรื อ
บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทั้งหมดของบริ ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
ทั้งนี ้ หากคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ได้ มีประกาศเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติกรรมการอิสระ กรรมการ
อิสระของบริ ษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ามที่ได้ มีประกาศเปลี่ยนแปลงไปทุกประการ
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามข้ อ 1 ถึง 9 แล้ ว กรรมการอิสระอาจ
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริ ษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ทั้งนี ้ ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผา่ นมากรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรื อการ
ให้ บริ การทางวิชาชีพหรื อบุคคลที่ได้ รับการแต่งตั้งให้ เป็ นกรรมการอิสระไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรื อ
การให้ บริ การทางวิชาชีพในมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
9.3.2 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่ อยในการแต่ งตัง้ กรรมการ
การเสนอรายชื่อกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษัท
เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด ซึง่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ จากบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใต้ หวั ข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : ข้ อมูลประชุมผู้ถือหุ้น”
วิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ กรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 20 กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการบริ
้
ษัท ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ดังต่อไปนี ้
 ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
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 บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตั้งในลําดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเลือกตั้งในครั้งนั ้น ให้
ประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
9.3.3 วิธีการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะแต่ งตัง้ เป็ นผู้บริหารระดับสูงสุด
การสรรหาผู้บริหาร
บริ ษัทฯ สรรหาบุคคลที่จะแต่งตังเป็
้ นผู้บริ หารจากการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรมเข้ ามาร่ วมงาน และได้ พัฒนาสร้ างความพร้ อมให้ ทุกคนมี โอกาสที่จะก้ าวขึน้ มาเป็ นผู้บริ หารใน
อนาคตได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินศักยภาพของพนักงาน ซึ่งพนักงานที่ได้ รับการประเมินว่ามีศกั ยภาพใน
การทํางานดี จะได้ รับมอบหมายงานที่ท้าทายและมีหน้ าที่ความรั บผิดชอบที่สูงขึน้ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ มีการเตรี ยม
ความพร้ อมในการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อทดแทนในกรณีที่มีตําแหน่งงานว่างลง
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
สําหรับการสรรหาคัดเลือกผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือก
จากผู้บริ หารปั จจุบนั หรื อบุคคลอื่น ที่มีความรู้ ความสามารถมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัท เป็ น
อย่างดี และสามารถบริ หารงานให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดไว้ ตลอดจนไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายแล้ ว จึงนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั ้งต่อไป

9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯ พิจารณาและคัดเลือกบุคคลเพื่อไปเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ซึง่ จํานวนบุคคลที่
บริ ษัท ใช้ สทิ ธิออกสียงแต่งตั้งเป็ นกรรมการเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัท โดยบุคคลที่ได้ รับการแต่งตั้งให้
เป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่ วม มีหน้ าที่ดําเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วมที่
ตนไปดํารงตําแหน่งกรรมการยกเว้ นในเรื่ องที่เป็ นนโยบายสําคัญที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทกําหนดให้ บคุ คล
ที่ได้ รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ หารก่อนที่จะไปลงมติออกเสียงลงคะแนน
บริ ษัทฯ มี นโยบายให้ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมที่ เป็ นบริ ษัทที่ ประกอบธุรกิ จหลักมี ระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ติดตามดูแลระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษัทย่อยเป็ นประจําทุกปี
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ บคุ คลที่ได้ รับตําแหน่งจากบริ ษัทฯ ต้ องดูแลให้ บริ ษัทย่อยมีการปฏิบตั แิ ละ
เปิ ดเผยข้ อมูลที่สําคัญตามหลักเกณฑ์ ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ ปฏิบัติ อาทิเช่น การทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรื อการทํารายการสําคัญอื่นๆ รวมถึงต้ องกํากับดูแล
ให้ มีการจัดเก็บข้ อมูล และการบันทึกบัญชีของบริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบ
การเงินรวมได้ ทนั กําหนด
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บริ ษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริ หารจัดการบริ ษัทย่อย นอกจากนี ้บริ ษัทฯ
ไม่มีข้อตกลงระหว่างบริ ษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการแบ่งผลตอบแทนนอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นปกติในบริ ษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญต่อการป้องกันและดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายในของบริ ษัทฯ โดยกํ าหนดไว้ ใน
จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน โดยให้ กรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หาร และพนักงานปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วย ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริ ต โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ โดยสรุปนโยบายที่สําคัญได้ ดงั นี ้
1. บริ ษัทฯ ห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้ อมูลภายใน
กระทําการเพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตนจากข้ อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อมูลที่ยงั ไม่ได้ เปิ ดเผยสู่
สาธารณะหากไม่ปฏิบตั ิตามถือเป็ นความผิดทางวินัยตามข้ อบังคับการทํางานของบริ ษัทฯ ทั้งนี ้ในช่วง 1 เดือน
ก่ อนการเปิ ดเผยงบการเงิน ต่อสาธารณชน บริ ษัทฯ ได้ มีจดหมายเวี ยนแจ้ งให้ ก รรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และ
พนักงานที่รับทราบข้ อมูลภายในห้ ามทําการซื ้อขายหรื อขายหุ้นบริ ษัทฯ
โดยในปี 2559 ที่ผา่ นมา กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ไม่มีการกระทําผิดในเรื่ อง
การใช้ ข้อมูลภายในแต่อย่างใด
2. บริ ษัทฯ แจ้ งให้ กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารรับทราบว่ามีหน้ าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ ของตนรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ ได้ รับตําแหน่งตั้งเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริ ษัทฯ ให้ รายงานภายใน 3 วันทําการนับตั้งแต่วนั ที่
มีการเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับดูแลหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการรายงานการถือ
ครองหลักทรัพย์บริ ษัทฯ ของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบเป็ นประจําทุก
ไตรมาส อีกทั้งบริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงแจ้ งการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ต่อเลขานุการบริ ษัทล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วันทําการก่อนการซื ้อขาย
ในปี 2559 กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายข้ างต้ นอย่างเคร่งครัด
3. บริ ษัทฯ ได้ พัฒนาระบบการควบคุมการใช้ ข้อมูลภายใน โดยนํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
กํ าหนดระดับการเข้ าถึงข้ อมูลภายในให้ เหมาะสมกับหน้ าที่และความรั บผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ ซึ่งมี
รหัสผ่านเฉพาะบุคคลในการเข้ าสูร่ ะบบได้
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.6.1 ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ จ่ายค่าตอบแทนจากการ
สอบบัญชีให้ แก่ บริ ษัท สํานักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด ที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
หน่วย : บาท
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2559
2558
บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ ชนั่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด
1,250,000
1,250,000
(มหาชน)
บริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท
920,000
835,000
รวม
2,170,000
2,085,000
9.6.2 ค่ าบริการอื่น (Non-audit fee)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ดังนี ้
ค่ าบริการอื่น
ค่าสังเกตการณ์ทําลายสินค้ า
ค่าบริ การในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น
รวม

2559
80,820
90,000
170,820

หน่วย : บาท
2558
85,000
90,000
175,000

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่องอื่นๆ
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการสร้ างระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมัน่ ที่จะยกระดับ
มาตรฐานการกํ ากับดูแลกิ จการอย่า งต่อ เนื่ อง เพื่ อ ให้ การดํ าเนิ น ธุร กิ จของบริ ษัท ฯ เป็ น ไปด้ วยความโปร่ งใส
มีประสิทธิภาพ มัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความมัง่ คัง่ ในระยะยาว
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และสร้างความเป็ นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย โดยมีนโยบายในการบริ หารงานภายใต้ สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลบนพื ้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้ องตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารทบทวนหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ เป็ น ประจํ า ทุก ปี
ได้ พฒ
ั นาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง และได้ จดั ทําหลักการกํากับ
ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (ฉบับ ปรั บ ปรุ ง ครั ง้ ที่ 1) ให้เป็ นไปตามแนวทาง “หลัก การกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี สํ า หรั บ
บริ ษัทจดทะเบี ยนปี 2555” ของตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ซึ่งได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 และมีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้ นไป
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ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึง่ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ ภายใต้ หวั ข้ อ “นักลงทุนสัมพันธ์ : การกํากับดูแลกิจการที่ดี”
จากการพัฒนาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สอดคล้ องตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG
Scorecard ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์การสํารวจที่เข้ มข้ นขึ ้น ส่งผลให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับผลประเมินการกํากับดูแล
กิจการในระดับ “ดีมาก” และได้ รับคัดเลือกให้ เป็ น 1 ใน 100 บริ ษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินงานโดดเด่นด้ าน
สิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบัน
ไทยพัฒน์

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี แบ่ งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็ นเจ้ าของของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทําใดๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็ นผู้ถือหุ้นในประเทศหรื อต่างประเทศ ทั้งที่เป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรื อผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ ใช้ สิทธิของตน ทั ้งสิทธิขั้นพื ้นฐานของผู้ถือหุ้น และสิทธิ
อื่นๆ นอกเหนือสิทธิขั้นพื ้นฐาน เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานและตัดสินใจในเรื่ องที่มีผลกระทบที่มีนยั สําคัญ
ต่อบริ ษัทฯ ดังนี ้
1.1 สิทธิขัน้ พืน้ ฐาน
ได้ แก่ สิทธิในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการมีสว่ นแบ่งในกําไรในรูปของเงินปั นผลอย่างเท่าเทียม
กัน สิทธิในการรับทราบข้ อมูลข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุม
ผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิ ในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคลและกํ าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
1.2 สิทธิในการรั บทราบข้ อมูลข่ าวสารที่สาํ คัญ
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้ อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.snjinter.com)
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีช่องทางที่จะได้ รับข่าวสารของบริ ษัทฯได้ มากขึ ้น เช่น ผลการดําเนินงาน ข้ อมูลการทํารายการที่
เกี่ ยวโยงกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเงินลงทุน การเปลี่ยนแปลงอํานาจควบคุม และการซื ้อขายสินทรั พย์ที่
สําคัญของบริ ษัทฯ ตลอดจนข้ อมูลอื่นๆ ที่จําเป็ นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
1.3 สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มีนโยบายส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้ า
ร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ กําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
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รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ โดยกําหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการ ไม่เป็ นอุปสรรคในการเข้ าร่ วมประชุม เพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นมีสว่ นร่ วมในการติดตามดูแลผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และในกรณีที่มีความจําเป็ นเร่ งด่วนต้ องเสนอวาระ
เป็ นกรณีพิเศษซึ่งเป็ นเรื่ องที่กระทบหรื อเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรื อเกี่ยวข้ องกับเงื่อนไขหรื อกฎเกณฑ์
กฎหมายที่ใช้ บงั คับที่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นแล้ ว บริ ษัทฯ จะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นกรณีไป โดย
ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และไม่มีการเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มีรายละเอียด
ดังนี ้
 ก่ อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2559 บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
(1) บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ ตั้งแต่วนั ที่
13 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
พร้อมทั ้งได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษัท
(2) แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ให้ ทราบล่วงหน้ า 63 วันก่อน
วันประชุม คือ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์
ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้ าร่วมประชุม
(3) เผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการประชุม ซึง่ มีข้อมูลเดียวกันกับที่
บริ ษัทฯ ส่งให้ ผ้ ูถือ หุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัท ในวันที่ 17 มี นาคม 2559 เป็ น
การล่วงหน้ า 40 วันก่อนวันประชุม
(4) บริ ษัทฯ มอบให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหุ้นของ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั ส่งเอกสารเชิญประชุมให้ กับผู้ถือหุ้น เป็ นการล่วงหน้ าในวันที่ 4 เมษายน 2559 ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น 22 วัน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุม
(5) หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้ ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันเป็ นเวลาติดต่อกัน 3 วัน
และเป็ นเวลาก่อนวันประชุม 9 วัน คือ ในวันที่ 18 เมษายน 2559 ถึง 20 เมษายน 2559
(6) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามเกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วนั ที่ 17 มีนาคม 2559 ถึง 19 เมษายน 2559 ซึง่ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์บริ ษัท
และนําส่งขั้นตอนการดําเนินการในเรื่ องดังกล่าวพร้ อมเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2559 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่ง
คําถามล่วงหน้ ามาที่บริ ษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
(7) เอกสารที่จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นประกอบด้ วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอี ยด
วาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริ งและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในทุกวาระ พร้ อมกับเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ใช้ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจําปี ประวัตขิ องบุคคล
ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ นิยาม
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กรรมการอิสระ ข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ เสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องนํามาแสดง
ก่อนเข้ าร่ วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้ าร่ วมประชุม แผนที่สถานที่จัดการประชุม
แบบฟอร์ มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็ นแบบที่ผ้ ถู ือหุ้นกําหนดทิศทางการลงคะแนนได้ หรื อจะ
เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ ซึง่ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง
3 แบบ ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ทั้งนี ้บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ รายงานประจําปี ภายใน 120 วัน นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบบัญชี (31 ธันวาคม)
ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (วันที่ 17 มีนาคม 2559) และจัดส่งรายงานประจําปี ให้ กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (วันที่
4 เมษายน 2559)
 วันประชุมผู้ถอื หุ้น
(1) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมที่สะดวกและเหมาะสมต่อการเข้ าร่วมประชุม ในปี
2559 บริ ษัทฯ จัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม
มณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ โดยเริ่ มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น.
(2) เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมด้ วยระบบ Barcode ล่วงหน้ าก่อนการประชุมไม่น้อย
กว่า 2 ชัว่ โมง และสามารถลงทะเบียนได้ ต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้ วเสร็ จ โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบุคลากร
อย่างเพียงพอสําหรับการลงทะเบียนเข้ าประชุม พร้ อมกับจัดเตรี ยมอากรแสตมป์ ไว้ บริ การแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมการอิสระเข้ าร่วมประชุมแทน อีกทังมี
้ การแจกป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ถือหุ้น
เพื่อใช้ ในการลงคะแนนเสียง
(3) คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็ นหน้ าที่ที่จะต้ องเข้ าร่ วม
ประชุมทุกครั้งหากไม่ตดิ ภารกิจสําคัญหรื อเจ็บป่ วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559 มีกรรมการเข้ าร่ วมประชุม 14 คน จาก 15 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 93.33 ซึ่งรวมประธานกรรมการบริ ษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้ าร่ วมประชุม ยกเว้ น
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ นอกจากนี ้ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร
สูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน กรรมการบริ หาร และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถ
ซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องได้ และบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชี บริ ษัท
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด และสํานักงานที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส จํากัด
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
(4) ก่อนเริ่ มการประชุม เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการ
ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเข้ ามา ภายหลังจากที่ได้ เริ่ มการประชุมไปแล้ ว บริ ษัทฯ ยังให้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่เหลืออยูที่ยงั ไม่ได้ มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็ นองค์ประชุม
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(5) ในการประชุมประธานที่ประชุมดําเนินการประชุมเรี ยงตามลําดับวาระที่กําหนดในหนังสือบอก
กล่าวนัดประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสําคัญที่ไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ า พร้ อมทั้งได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้นมี สิทธิ อย่า งเท่า เที ยมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็ น หรื อ
เสนอแนะได้ อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
สํ า หรั บ การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ปี 2559 มี ผ้ ูถื อ หุ้น สอบถามจํ า นวน 1 ราย โดยกรรมการ
ผู้จดั การได้ ตอบข้ อซักถามอย่างชัดเจนตรงประเด็น
(6) บริ ษัทฯ ได้ นําระบบ Barcode มาใช้ ในการสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ พร้ อมทั ้งแสดงผล
การลงมติดงั กล่าวบนหน้ าจอในห้ องประชุม เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บทราบพร้ อมกัน เพื่อให้ เกิดความรวดเร็ ว ถูกต้ อง
สามารถประกาศผลคะแนนได้ ทนั ทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ บตั รลงคะแนนในระเบียบ
วาระที่สําคัญ คือ การแต่งตั้งกรรมการ โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และเพื่อความ
โปร่ งใสได้ จดั เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวไว้ ที่สํานักงานกรุ งเทพฯ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ ภายหลังจากเสร็ จสิ ้น
การประชุม
 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
(1) เปิ ดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้ อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ในวันที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็ จสิ ้น
(2) จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี ส าระสํ า คัญ ครบถ้ วน และมี ก ารสรุ ป ผลการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึง่ แบ่งเป็ นเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง พร้ อมทั้งบันทึกประเด็นอภิปรายที่
สําคัญและคําชีแ้ จงไว้ โดยสรุ ป และได้ นําส่งให้ ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และนําเผยแพร่ บนเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นช่องทางให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ และสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้
โดยไม่จําเป็ นต้ องรอให้ ถึงการประชุมในคราวถัดไป พร้ อมทั้งดําเนินการนําส่งต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด
(3) จัดให้ มีการบันทึกวิดีทศั น์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ซึง่ ให้ บริ การเผยแพร่แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่
สนใจ
(4) หลัง จากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นมี ม ติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น ปั น ผล บริ ษั ท ฯ ได้แจ้ งมติ ที่ ป ระชุ ม รวมถึ ง
รายละเอี ย ดการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ทราบผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ
ประสานงานกับนายทะเบียนบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่าจะได้ รับ
ผลตอบแทนตามสิทธิ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน รวมถึงมี การลงพิมพ์ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ รายวันเป็ นเวลา
ติดต่อกัน 3 วัน คือ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ถึง 12 พฤษภาคม 2559
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หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษัทฯ มุ่งมัน่ สร้ างความเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมให้ เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ หรื อนักลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
2.1 การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
(1) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นส่วนน้ อยมีสิทธิ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรั บการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
บริ ษัทล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 – 31 ธันวาคม 2559 โดยบริ ษัทฯ ได้
จัดทําหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้อมทั้งได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี ้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการบริ ษัทแต่อย่างใด
(2) การกําหนดสิทธิ ออกเสียงในที่ประชุม เป็ นไปตามจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหนึง่ เสียง และไม่มีห้ นุ ใดที่มีสทิ ธิพิเศษที่จะจํากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
(3) ในกรณี เป็ นผู้ถื อ หุ้นต่า งชาติ บริ ษั ทฯ ได้ จัดส่งหนังสื อ บอกกล่า วนัด ประชุม ผู้ถื อ หุ้น รวมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเป็ นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นต่างชาติ และมีการขึ ้นบน
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.snjinter.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนการประชุมล่วงหน้ า 30 วัน
(4) ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง หรื อกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ าประชุมแทน เพื่อเป็ นตัวแทนรักษาสิทธิของตนได้
ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน โดยแจ้ งชื่อ อายุ ที่อยู่ ที่ส่งไปพร้ อมหนังสือบอกกล่าว
นัดประชุม รวมทั้งได้ ระบุเอกสารหลักฐาน และคําแนะนําขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถจัดเตรี ยมได้ อย่างถูกต้ องและไม่เกิดปั ญหาในการเข้ าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 มีผ้ ถู ือหุ้น 9 รายถือหุ้น
17,688,973 หุ้น ได้ มอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระที่บริ ษัทฯ เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เป็ นผู้ออกเสียงแทน
(5) การลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย มี การเตรี ยมบัตรลงคะแนนให้ ผ้ ูถือหุ้นทุก
วาระ ซึ่งการนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้ วยและ/หรื องดออกเสียงเท่านั้นหลังจากนั ้นจะนํามาหักออกจาก
จํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้ าร่ วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนที่เห็นด้ วย โดยบริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบ Barcode
มาใช้ ในการนับคะแนนและแสดงผลบนหน้ าจอที่อยูใ่ นห้ องประชุมทันทีเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
2.2 การป้ องกันการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ ข้อมูลภายใน โดยกําหนดไว้ ในคูม่ ือจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจและ
กําหนดไว้ ในจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานไม่นํา
ข้ อมูลและทรัพย์สนิ ของบริ ษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ ตําแหน่งหน้ าที่ไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรื อผู้อื่นโดยมิชอบ
ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ แจกจ่ายคู่มือดังกล่าวให้ แก่กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารและพนักงาน พร้ อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ นในการดําเนินธุรกิจและเป็ นหลักยึดถือในการทํางาน
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นอกจากนี ้ในระเบียบข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษัทฯ ได้ มีการกําหนดในเรื่ องดังกล่าว พร้ อม
ทั้งกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วย ซึ่งในปี 2559 กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานได้ ปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด ไม่ปรากฏกรณีท่ีกรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทฯ มีการซื ้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ ข้อมูล
ภายใน
2.3 การกําหนดการซือ้ ขายหลักทรั พย์ ของบริษัทฯ
(1) บริ ษัทฯ มีการกําหนดเรื่ องการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ไว้ ในจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
ห้ ามมิให้ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้ อมูลภายในทําการซื ้อหรื อขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิ ดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ มีการออกจดหมาย
เวียนแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับทราบทุกไตรมาส
ในปี 2559 กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่ งครั ด ไม่ปรากฏว่ามี
การซื ้อขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่ห้ามมีการซื ้อขาย
(2) บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารที่มีหน้ าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยบริ ษัทฯ ได้ บรรจุ
วาระรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริ ษัทฯ ของกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารรวมทั้งคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะเป็ นวาระประจําในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
(3) คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายให้ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง แจ้ ง การซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ต่อเลขานุการบริ ษัท อย่างน้ อย 1 วันทําการก่อนการซื ้อขาย ซึ่งในปี 2559 กรรมการและ
ผู้บ ริ ห ารได้ ป ฏิ บัติต ามนโยบายดัง กล่า วโดยได้ แ จ้ ง ให้ เ ลขานุก ารบริ ษั ท ทราบล่ว งหน้ า 3 วัน ก่ อ นการซื อ้ ขาย
หลักทรัพย์
2.4 การดําเนินการกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การกับ ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ด้ ว ยความรอบคอบและมี เ หตุผ ล ยึ ด ถื อ
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นที่ตั้ง ด้ วยการจัดวางระบบการปฏิบตั ิงานด้ วยความโปร่ งใส โดยกําหนดเป็ นนโยบาย
หนึ่งในการกํากับดูแลกิจการที่ดี และในจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อาทิเช่น บริ ษัทฯ ได้ ดแู ลการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกันให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ในการทํารายการดังกล่าวที่เข้ าข่าย
ต้ องขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีการนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นก่อน
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่ วมในการตัดสินใจ จากนั้นบริ ษัทฯ
ได้ แจ้ งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้
รับทราบ โดยเปิ ดเผยชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นโยบายในการกําหนดราคา มูลค่าของรายการ
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ้งความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายการดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ มีการอนุมตั ิหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มีเงื่อนไขการค้ า
ทัว่ ไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริ ษัทฯ กับ กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง เป็ นประจําทุกปี
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2.5 การดูแลเรื่ องการซือ้ ขายสินทรั พย์
บริ ษัทฯ ดูแลการซื ้อขายสินทรัพย์ให้ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่ องการ
ได้ มาหรื อจํ าหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ โดยในการทํารายการดังกล่าว กรรมการผู้มีส่วนได้ เสียไม่มีส่วนร่ วมในการ
ตัดสินใจ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม

หมวดที่ 3 การคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อสิทธิ ของผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม โดยกํ าหนดเป็ นนโยบายและ
แนวทางปฏิบตั ิไว้ ในคู่มือจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และเผยแพร่ ให้ กับกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานยึดถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสีย เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าผู้มีสว่ นได้ เสียจะได้ รับการดูแลอย่างเป็ นธรรม
ทุกฝ่ าย
3.1 ผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื ้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กําหนดไว้ โดยกฎหมาย ข้ อบังคับ และจริ ยธรรม
ของบริ ษัทฯ อีกทั้งยังมีกลไกที่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความเชื่อมัน่ ว่าจะได้ รับข้ อมูลที่ถกู ต้ อง มีการควบคุมการทํารายการ
ระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และป้องกันการนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์
ส่วนตน นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมุ่งสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลอย่างสมํ่าเสมอ
ในปี 2559 บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการปี 2558 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็ น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 63.14 ของกํ าไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิ จการ โดยกํ าหนดจ่ายในวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 นับเป็ นการจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้นติดต่อกันเป็ นปี ที่ 37 ซึ่งถือเป็ นการสร้ างความมัง่ คัง่ ใน
ระยะยาวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างแท้ จริ ง ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ รับเชิญเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระสําคัญต่าง ๆ โดยได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่สําคัญในหลากหลายรู ปแบบ อาทิเช่น หนังสือเอกสาร
และข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ รายงานผลการดําเนินงานของกิจการเป็ นประจําทุกไตรมาส
และเปิ ดเผยการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงให้ รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ
บริ ษัทฯ อีกด้ วย
3.2 พนักงาน
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานว่าเป็ นทรัพยากรที่มีค่าและเป็ นหัวใจที่
สําคัญที่จะนําพาองค์กรมุ่งไปสู่ความสําเร็ จ จึงกํ าหนดนโยบายให้ บริ ษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริ มการอบรม การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของพนั ก งานอย่ า งทั่ ว ถึ ง พร้ อมกั บ สร้ างความมั่ น คงในอาชี พ และให้ โอกาสใน
การเจริ ญ ก้ าวหน้ าตามศั ก ยภาพของแต่ ล ะบุ ค คล รวมถึ ง ให้ พนั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนดทิ ศ ทาง
การดําเนินงานและพัฒนา ควบคู่ไปกับการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องค่าตอบแทนโดยให้ ผลตอบแทน
ด้ วยความเป็ นธรรม เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรั บผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
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แต่ละคน ซึ่งสอดคล้ องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน (รายละเอียดการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ดังกล่าวอยูใ่ นหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” เรื่ อง บุคลากร)
บริ ษัทฯ จัดให้ มีสวัสดิการแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและความเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น เช่น กองทุน
สํารองเลี ้ยงชีพ เงินบําเหน็จเกษี ยณให้ กบั พนักงาน ห้ องพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําปี สวัสดิการซื ้อสินค้ า
ราคาพิเศษ เครื่ องแบบพนักงาน โครงการเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ฯลฯ อีกทั้งยังได้ จดั ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานด้ านสวัสดิการ รวมทังมี
้ การส่งเสริ มจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้ พนักงานมีสว่ นร่วม เช่น โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โครงการธรรมะสบายใจ การจัดกิจกรรมปี ใหม่ เป็ นต้ น
ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ยังคํานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สนิ ของพนักงาน โดย
กําหนดเป็ นนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (รายละเอียดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยู่
ใน “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจําปี 2559 หัวข้ อ “คนดี”) พร้ อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการและหน่วยงานด้ าน
ความปลอดภัยในการทํางานขึ ้นเพื่อดูแลงานด้ านนีโ้ ดยเฉพาะ รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดจนมีการติดป้ายแสดงสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรม
หลักสูตรด้ านความปลอดภัย เช่น หลักสูตร”อบรมเจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยในการทํางานสําหรั บพนักงานใหม่
หัวหน้ างานใหม่ และผู้บริ หารใหม่” หลักสูตร”อบรมรถโฟล์คลิฟท์ / รถยกไฟฟ้า” หลักสูตร “การทํางานกับสารเคมี
อันตรายอย่างปลอดภัย” หลักสูตร”การดับเพลิงขั้นต้ น และขั้นสูง” หลักสูตร”การปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น” รวมทั้งมี
การสร้ างความตระหนักและจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยให้ แก่พนักงาน โดยมีการจัดทําแผนการตรวจพื ้นที่เพื่อ
ประเมินและค้ นหาความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงาน จัดให้ มีโครงการสร้างจิตสํานึกด้ านความปลอดภัย เช่น การจัด
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โครงการสวมหมวกนิรภัย 100% โครงการสถานประกอบการปลอดภัย และการ
ประเมินงานด้ านความปลอดภัย ฯลฯ
บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดเป้ า หมายด้ า นชี ว อนามัย และความปลอดภัย ประจํ า ปี 2559 เพื่ อ ให้ แ ต่ ล ะ
หน่วยงานจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร และดําเนินการให้ บรรลุถึงเป้าหมาย ดังนี ้
1. อุบตั เิ หตุถึงขั้นหยุดงาน ≤ 3 วัน สะสมต่อเนื่อง 366 วัน
2. ไม่เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากการทํางาน
โดยสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางาน ปี 2559 มีพนักงานบาดเจ็บลาหยุดงาน 1 วัน จํานวน 1
ราย
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี 2559
หัวข้ อ คนดี”
3.3 ลูกค้ า
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่ อมั่นของลูกค้ าเป็ นกุญแจสําคัญ อัน
นํ า ไปสู่ค วามสํ า เร็ จ ของบริ ษั ท อย่ า งยั่ง ยื น บริ ษั ท ฯ ได้ กํ า หนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิ บัติ โดยยึ ด ถื อ
ความซื่อสัตย์ สุจริ ต เป็ นธรรม และไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดสิทธิของลูกค้ า บริ ษัทฯ เน้ นการให้ บริ การที่
ประทับใจโดยการสร้ างความพึงพอใจในสินค้ าและบริ การให้ แก่ลกู ค้ าด้ วยการเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพในราคา

………………… รับรองความถูกต้อง
หน้าที่ 93

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจําปี 2559

ที่เหมาะสม เพื่อให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์สงู สุดทั้งด้ านคุณภาพและราคา นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้ วยความ
มุ่งมัน่ พัฒนาสินค้ าและบริ การ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าแก่สินค้ าและบริ การเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูก ค้ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อมกับ ให้ ข้ อ มูล ที่ จํ า เป็ น ต่ อ การตัด สิ น ใจโดยไม่ ปิ ด บัง หรื อ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง
นอกจากนี ้ด้ านการผลิตสินค้ าและบริ การจะต้ องปลอดภัยต่อผู้บริ โภค และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม รวมทั ้งรักษา
ความลับทางการค้ าของลูกค้ า โดยไม่นําไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องโดยมิชอบ ตลอดจนเอาใจ
ใส่และดําเนินการอย่างเป็ นธรรมต่อคําร้ องเรี ยนของลูกค้ า โดยบริ ษัทฯ จัดให้ มีบริ การลูกค้ าสัมพันธ์ ซึ่งผู้บริ โภค
สามารถสอบถามข้ อมูล แสดงความคิดเห็น ข้ อร้ องเรี ยนได้ หลายช่องทาง ได้ แก่ ผ่านทางโทรศัพท์โดยตรงที่
โทร. (02) 676-2727 โทรสาร. (02) 676-2726 หรื อผ่านทาง E-Mail : sjoffice@snjinter.com
บริษัทฯ ได้ รับการประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้ า ซึ่งเปรี ยบเทียบ ปี 2557 - 2559 ดังนี ้
2559
2558
2557
ลูกค้ าในประเทศ
86%
83%
84%
ลูกค้ าต่ างประเทศ
82%
83%
80%
จากนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ ในปี 2559 บริ ษัท เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึง่ เป็ นลูกค้ าของ
บริ ษัทฯ ได้ มอบรางวัล Danai’s Appriecation ให้ แก่บริ ษัทฯ ซึ่งรางวัลนี ้เป็ นรางวัลที่แสดงว่าบริ ษัทฯ เป็ นคู่ค้าที่ดี
บริ ษัทฯ จึงมุ่งมั่น ยึดถื อและปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดกับลูกค้ าทุกรายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อ
การเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
3.4 คู่แข่ ง
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อการแข่งขันทางการค้ าโดยสุจริ ต ภายใต้ กรอบของกฎหมาย
อย่างเคร่ งครัดจึงได้ กําหนดนโยบายให้ บริ ษัทฯ ดําเนินธุรกิจภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้ าที่เป็ น
ธรรม ทั้งนี ้บริ ษัทฯ ถือว่าคูแ่ ข่งเป็ นส่วนหนึง่ ในการเสริ มสร้ างศักยภาพขององค์กรให้ มีความมัน่ คงและแข็งแรงยิ่งขึ ้น
ซึง่ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับคูแ่ ข่ง
3.5 คู่ค้า
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการทําธุรกิจกับคู่ค้าอย่างโปร่ งใส เป็ นธรรม ยึดถือข้ อตกลงหรื อเงื่อนไขทาง
การค้ า รวมไปถึงการให้ ความสําคัญต่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั คูค่ ้ า ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของ
สินค้ า/บริ การ และลดต้ นทุนการผลิต โดยบริ ษัทฯ มีกระบวนการจัดซื ้อจัดจ้ างเป็ นไปตามระบบบริ หารคุณภาพ
ISO 9001 : 2008 มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) โดยเลือกคู่ค้าที่มีการดําเนินธุรกิจ
ตามกฎหมาย ปฏิบตั ิตามมาตรฐานความปลอดภัยและชีวอนามัย เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้
จัดทําระเบียบจัดซื ้อจัดจ้ าง เพื่อเป็ นคู่มือให้ การดําเนินธุรกิจกับคู่ค้ามีประสิทธิภาพ เหมาะสม และเป็ นธรรมตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่มีกรณีไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญาที่มีตอ่ คูค่ ้ า
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3.6 เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีนโยบายปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ทุกกลุม่ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อ
เงื่อนไขที่มีตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเคร่งครัด มีการเปิ ดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้ อง ตรงเวลา และในกรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ อใดข้ อหนึ่งให้ รีบแจ้ งให้ เจ้ าหนี ้ทราบเป็ นการล่วงหน้ าเพื่อร่ วมกันหาแนวทางแก้ ไขและป้องกัน
ไม่ให้ เกิดความเสียหาย
สําหรับเจ้ าหนี ้การค้ า บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ สามารถวางบิลได้ ในวันที่ 1 ถึง 6 ของทุกเดือน และจ่าย
ชําระทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน โดยใช้ วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Media Clearing ซึง่ เป็ นการอํานวยความ
สะดวกแก่เจ้ าหนี ้
ในปี 2559 บริ ษัทฯ จ่ายเงินให้ กบั เจ้ าหนี ้การค้ าตรงตาม Credit Term ที่ได้ ตกลงไว้ ลว่ งหน้ า โดยไม่มี
การผิดนัดชําระแต่อย่างใด บริ ษัท ดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้ าโดยสุจริ ตและ
เป็ นธรรมภายใต้ กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3.7 ชุมชนและสังคม
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีตอ่ ชุมชนและสังคม จึงกําหนดนโยบายให้ มีการ
ปลูกฝั งจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้ เกิดขึ ้นภายในบริ ษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงมีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม พร้ อมทั้งกําหนดนโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและแนวทางปฏิบตั ิในการดําเนินกิจกรรมด้ านต่างๆ เช่น การลดหรื อหลีกเลี่ยงในการใช้ สารเคมีต้องห้ าม
โดยหัน มาใช้ ส ารสกั ด จากธรรมชาติ ท ดแทน ซึ่ ง ส่ ง ผลดี ต่ อ ผู้บ ริ โ ภค การสร้ างต้ น กล้ า พัฒ นาทายาทธรรม
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ การปลูกป่ า การอนุรักษณ์ และช่วยเหลือสัตว์ การฟื ้นฟูภัยพิบัติ ฯลฯ โดย
ยึดหลักการดูแลหรื อส่งเสริ มชุมชน สร้ างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนและบริ ษัทฯ ให้ สามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้ างจิตสํานึกในบริ บทของความยัง่ ยืน ให้ ร้ ูจกั การพึง่ พาตนเอง การช่วยเหลือเกื ้อกูลต่อกัน
จากการที่บริ ษัทฯมีความมุ่งมั่นและทํางานด้ านนี ้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับ
รางวัลจากองค์กรต่างๆ ดังนี ้
 รางวัล “Thailand Sustainability Investment 2016 หรื อ หุ้นยัง่ ยืน” จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ เป็ นรางวัลสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
ด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับติดต่อกันเป็ นปี ที่ 2
 รางวัล “อย.ควอลิตี ้ อวอร์ ด” จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งเป็ นรางวัลที่เชิดชู
สถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์อย่างมีคณ
ุ ภาพ ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรมและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ 3
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจําปี 2559
หัวข้ อ สังคมดี”
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3.8 สิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยกําหนดให้ เป็ นนโยบายหนึ่งใน
พันธกิจของบริ ษัทฯ และได้ กําหนดไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ ให้ บริ ษัทฯ
ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตั้งคณะทํางานด้ านสิ่งแวดล้ อมและอนุรักษ์ พลังงานเพื่อปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับ
ข้ อ กํ าหนดกฎหมายและระบบมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม ISO : 14001 : 2004 พร้ อมทั้งกํ าหนดนโยบายและ
แผนงานโครงการด้ านสิ่งแวดล้ อมเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่แหล่งกําเนิดตั้งแต่ในกระบวนการรวมไปถึง การกําจัด
ของเสียตามหลัก 3R ได้ แก่ Reduce การลดการใช้ ทรั พยากร Reused การใช้ ซํา้ อย่างคุ้มค่า Recycle การนํ า
กลับมาใช้ ใหม่ด้วยกระบวนการที่ได้ มาตรฐาน ตลอดจนมีแผนการรองรับและฟื น้ ฟูในสถานการณ์ฉกุ เฉิน
บริ ษัทฯ ยังมีมาตรการเฝ้าระวังด้ านสิ่งแวดล้ อม เช่น การตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ แสง
เสียง และนํ ้าเสียภายในบริ ษัทฯ โดยมีการจัดทํามาตรการเชิงรุ ก เช่นโครงการอนุรักษ์ พลังงาน เพื่อลดการปล่อย
CO2 และโครงการทางอ้ อม ได้ แก่ การปรับปรุงคุณภาพนํ ้าหลังบําบัดเพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่ การปรับปรุงขั้นตอน
การผลิตเพื่อลดการใช้ พลังงานโดยไม่จําเป็ นเป็ นต้ น ทั้งนี ้ผลการดําเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้ อม
และความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็ นระบบ และได้ รับการตรวจติดตามผลจากฝ่ ายความปลอดภัยและ
ฝ่ ายคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดช่องทางรับเรื่ องร้ องเรี ยนสําหรับชุมชนหากได้ รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ซึง่ ในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดําเนินงาน
ในด้ านสิง่ แวดล้ อม
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจําปี 2559
หัวข้ อ ด้ านสิง่ แวดล้ อม”
3.9 การส่ งเสริมให้ มีการใช้ ทรั พยากรอย่ างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงคุณค่าของการใช้ ทรั พยากร เพื่อให้ เกิ ดการใช้ ทรั พยากรอย่างมี
ประสิทธิ ภาพควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจ บริ ษัทฯ ได้ แต่งตั้งคณะทํางานด้ านสิ่งแวดล้ อมและอนุรักษ์ พลังงาน
ขึ ้นมาทําหน้ าที่ให้ สอดคล้ องกับนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิงานที่สอดคล้ องกับระบบมาตรฐานด้ านสิ่งแวดล้ อม
(ISO 14001 : 2004) ซึ่งหนึ่งในแนวปฏิบตั ิที่กําหนดขึ ้น คือ “ส่งเสริ มให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรในกระบวนการผลิต
อย่างประหยัดและมีประสิทธิ ภาพ” บริ ษัทได้ มีการฝึ กอบรม และรณรงค์สร้ างจิตสํานึกประหยัดพลังงานอย่าง
ต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการใช้ ทรัพยากรให้ เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในทุกกิจกรรมขององค์กร ครอบคลุมทั ้งการใช้
พลังงานไฟฟ้า นํ ้า กระดาษ และอุปกรณ์สิ ้นเปลืองอื่นๆ
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินมาตรการด้ านการอนุรักษ์ พลังงานในหลายด้ าน เช่น การนํานํ ้าทิ ้งจากกระบวนการ
ผลิตกลับมาผ่านกระบวนการบําบัดและผ่านการกรอง เพื่อนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ ถึง 80% การปรับลดแรงดันในท่อ
นํ ้าส่งจาก 2.4 Bar เหลือ 1.8 Bar ส่งผลให้ การใช้ นํ ้าประปาลดลงและช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการนํานํ ้าที่เกิดจากการ
คอนเดนคอยล์เย็นระบบ Ventilation มาใช้ เติมนํ ้าระบบ Vacuum Pump CMX4 เป็ นต้ น
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หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจําปี 2559
หัวข้ อ ด้ านสิง่ แวดล้ อม”
3.10 การให้ ความรู้ และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ส่งเสริ มให้ พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดล้ อม โดยบริ ษัทจัด
ให้ มี ก ารเผยแพร่ ค วามรู้ สิ่ ง แวดล้ อมแก่ พ นั ก งานผ่ า นระบบคอมพิ ว เตอร์ การจั ด บอร์ดประชาสั ม พั น ธ์
การประชาสัมพันธ์ ผ่านเสียงตามสายการจัดกิ จกรรมเกี่ ยวกับการอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจน
ส่งเสริ มให้ พนักงานเข้ าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่ องสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการอบรมด้ านสิ่งแวดล้ อม ในเรื่ องของการอนุรักษ์ พลังงาน ระบบการ
จัดการสิง่ แวดล้ อม ISO14001 และ การลดการใช้ พลังงาน
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจําปี 2559
หัวข้ อ คนดี”
3.11 การสนับสนุ นการจัดกิจกรรม หรื อเข้ าไปมีส่วนร่ วมสนับสนุ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
พัฒนาชุมชน
บริ ษัทฯ ให้ ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งนอกจากการ
ดําเนินธุรกิจโดยไม่สร้ างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมแล้ ว การมีส่วนร่ วมและการช่วยเหลือสังคมให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้ อมกัน ก็เป็ นสิ่งที่บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสําคัญและดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ จาก
นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการดําเนินกิจกรรมที่ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจนในด้ านต่างๆ ดังนี ้
ชุมชนและ
สังคม
2 โครงการ
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

เด็กและ
เยาวชน
2 โครงการ

S&J
ช้ างและสัตว์
ต่างๆ

ผู้ด้อยโอกาส/
ผู้พิการ
3 โครงการ

3 โครงการ

ศาสนกุศล
4 โครงการ
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ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินกิจกรรมด้ านต่างๆ เพื่อเป็ นการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องดังนี ้
 โครงการพัฒ นาทายาทธรรม บริ ษั ท ฯ ได้ จัด “ค่า ยคุณ ธรรม จริ ย ธรรม” ให้ กับ เยาวชนใน
โรงเรี ยนรอบชุมชน เพื่อให้ เยาวชนได้ ร้ ู จกั การควบคุมตนเอง รู้ จกั ลด ละ เลิก และมุ่งประพฤติ
แต่สงิ่ ดี ส่งเสริ มให้ มีความกตัญญูตอ่ ผู้มีพระคุณ และได้ ร้ ูจกั การเสียสละเพื่อส่วนรวม
 โครงการ Look Good Feel Better เป็ นโครงการที่บริ ษัทฯ จัดต่อเนื่องมาเป็ นปี ที่ 8 เป็ นกิจกรรม
เพื่อฟื น้ ฟูจิตใจ ผู้ป่วยมะเร็ ง โดยมีจิตอาสา ซึง่ เป็ นพนักงานในองค์กรนําผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
เข้ าไปจัดกิจกรรมสอนการแต่งหน้ า สอนวิธีโพกศรี ษะ และกิจกรรมสร้ างความสุขต่างๆ
 โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ บริ ษัทฯ ร่ วมกับภาครัฐในการเข้ าไปตรวจสุขภาพให้ กบั ผู้สงู อายุ
และเด็กในชุมชน ซึง่ บริ ษัทฯได้ ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2557
 โครงการห้ องวิทยาศาสตร์ ต้นแบบ เป็ นโครงการมุ่งเน้ นพัฒนาห้ องเรี ยนเพื่อการส่งเสริ มและ
ยกระดับมาตรฐานการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ให้ มีความก้ าวหน้ า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เรี ยนการสอนให้ บรรลุเป้าหมายอันสูงสุด
 โครงการ เปิ ดโลกการเรี ยนรู้ สู่สิ่งแวดล้ อมที่สมดุล บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสสร้ างการเรี ยนรู้ ด้ าน
สิ่งแวดล้ อมให้ กับคนในชุมชน ภายใต้ โครงการ ธนาคารขยะ เพื่อให้ ชุมชนได้ เริ่ มตระหนักถึง
ความสําคัญในการดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อมผ่านกระบวนการศึกษาดูงาน และจัดทําโครงการ
ต่างๆ ซึง่ บริ ษัทได้ ทําต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจําปี 2559
หัวข้ อ การมีสว่ นร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม”
3.12 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการไม่ เกี่ยวข้ องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับสิทธิ พืน้ ฐานของมนุษยชน ดําเนินธุรกิ จโดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิทั้งการแบ่งแยกเพศ เชื ้อชาติ ศาสนา สิทธิทางการเมือง หรื อ
เรื่ อ งอื่ น ใด เช่ น การจ้ า งงานคนพิ ก ารเพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ ค นพิ ก ารได้ มี ง านทํ า รวมทั้ง บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะไม่
ดําเนินการใดๆ หรื อไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทฯ มีการจัดทํานโยบายด้ านสิทธิมนุษยชนและมีการเผยแพร่ โดยจัดอบรมให้ กบั พนักงานตั้งแต่
เริ่ มเข้ างาน ทั้งนี เ้ พื่อให้ ทุกหน่วยงานมี การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิ มนุษยชนอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย และ
ข้ อบังคับที่เกี่ ยวข้ องกับพนักงาน และหลักการเกี่ ยวกับสิทธิ มนุษยชนขั้นพื ้นฐานตามมาตรฐานสากล และต้ อง
สอดคล้ องกับระบบมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001: 2553 ที่บริ ษัทฯ ได้ รับการรับรองระบบเมื่อ ปี 2553 ในระดับ
สมบูรณ์ ขั้นสูงสุด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ ไว้ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558
รั บรองมี ผลถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ไม่เคยมี ประวัติหรื อคดีขึน้ ศาล
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่เอกสารแนบ 5.1 “รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประจําปี 2559
หัวข้ อ คนดี”

………………… รับรองความถูกต้อง
หน้าที่ 98

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจําปี 2559

3.13 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการไม่ ล่วงละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญาหรื อลิขสิทธิ์
บริ ษัทฯ ยึดมัน่ นโยบายในการดําเนินธุรกิจที่จะไม่เกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
ด้ ว ยการลอกเลี ย นแบบหรื อ นํ า ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของผู้อื่ น มาใช้ ใ นธุ ร กิ จ โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุญ าต แต่บ ริ ษั ท ฯ
มุ่งคิดค้ นพัฒนาสินค้ า และบริ การใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึง่ บริ ษัทฯ มีทีมงานวิจยั และพัฒนา มากกว่า 150 คน ร่วมกัน
คิดค้ นนวัตกรรมที่มีคณ
ุ ค่าต่อธุรกิจขององค์กร โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อมในเชิงรุก
จนกระทัง่ บริ ษัทฯ สามารถนําไปจดสิทธิบตั รเพื่อเป็ นการคุ้มครองผลงานอันเกิดจากแนวคิดสร้ างสรรค์ของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มให้ พนักงานมีการสร้ างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้ านสินค้ า
ระบบการผลิต โดยผ่านโครงการ Small Group Activity หรื อระบบข้ อเสนอแนะ ที่จะช่วยเป็ นกลไกในการสร้าง
นวัตกรรมจากพนักงานในระดับปฏิบตั ิการ และได้ นําส่งผลงานนวัตกรรมต่างๆเข้ าประกวดในโครงการประกวด
นวัตกรรมเครื อสหพัฒน์อย่างต่อเนื่องและได้ รับรางวัลเป็ นประจําทุกปี
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่เกี่ยวข้ องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรื อทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแต่อย่างใด
3.14 นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการต่ อต้ านการทุจริตและห้ ามการจ่ ายสินบนเพื่อ
ประโยชน์ ทางธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น พร้ อมทั้งกํ าหนด ข้ อปฏิ บัติตาม
นโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิสําหรับ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานทุก
คน โดยมุ่งเน้ นการป้องกันและการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้ อม และไม่เข้ าไปมีส่วน
ร่ วมในการให้ สินบนและการคอร์ รัปชัน่ แก่เจ้ าหน้ าที่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อได้ เปรี ยบ
ทางการแข่งขัน นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯ ได้ กําหนดหลัก เกณฑ์ ป ฏิ บัติสํา หรั บกิ จ กรรมที่ มี ความเสี่ย งที่ อาจเกิ ด การ
คอร์ รัปชั่น เพื่อเป็ นแนวทางที่ชัดเจนในการดําเนินธุรกิจ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดการคอร์ รัปชั่น ทั้งหมด 6
ฉบับ ดังนี ้
- หลักเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง
- หลักเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการบริ จาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์
- หลักเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการรับหรื อให้ ของขวัญ ของกํานัล และการเลี ้ยงรับรอง
- หลักเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการให้ และรับเงินสนับสนุน
- หลักเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจด้ านการขายและการตลาด
- หลักเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการดําเนินธุรกิจด้ านจัดซื ้อ จัดจ้ าง จัดหา
โดยข้ อ ปฏิ บัติตามนโยบายต่อ ต้ านการคอร์ รัปชั่นและหลักเกณฑ์ ทั้ง 6 ฉบับ ได้ รวบรวมมาเป็ น
“เอกสารการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ” และได้ แจกให้ กับ กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อ
เป็ นหลักเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นกรณีที่มีข้อสงสัยในเรื่ องการคอร์ รัปชัน่ นอกจากนี ้ได้ มีการเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
(www.snjinter.com) ในหัวข้ อ นักลงทุนสัมพันธ์ : การกํากับดูแลกิจการที่ดี : เอกสารการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ยื่นขอรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
การทุ จ ริ ต โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ สอบทานแบบประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ มาตรการต่ อ ต้ า น
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การคอร์ รัปชัน่ และได้ รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต เมื่อ
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
อีกทังยั
้ งได้ รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยัง่ ยืนเรื่ อง การคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทจดทะเบียน
ในปี 2559 จากสถาบันไทยพัฒน์ ให้ อยู่ในเกณฑ์ ระดับที่ 4 (Certified) ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงการนําไปปฏิบัติโดยมี
การสอบทานความครบถ้ วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประเมินความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชั่น
ในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับคอร์ รัปชัน่ บริ ษัทฯกําหนดให้ หน่วยงานซึ่งมีธุรกรรมที่อาจ
ก่อให้ เกิดความเสี่ยงในการคอร์ รัปชัน่ เป็ นผู้ประเมินทั้งหมด 9 หน่วยงานที่มีการติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น
หน่วยงานวิศวกรรม ฝ่ ายบัญชีและการเงิน แผนกพิธีการ เป็ นต้ น โดยบ่งชี ้สาเหตุและโอกาสที่จะเกิดการคอร์ รัปชัน่
ในแต่ละกระบวนการการดําเนินธุรกิจ เพื่อหาปั จจัยความเสี่ยงด้ านการคอร์ รัปชัน่ ที่มีร่วมกันทั้งองค์กร รวมทั้งจัดทํา
แนวปฏิบตั ิ ข้ อกําหนด และระเบียบบริ ษัทที่ใช้ ในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว
จากผลการประเมินความเสี่ยงด้ านการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ พบว่าบริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการป้องกันความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เช่น การป้องกัน การแจ้ งเบาะแส การควบคุมและติดตาม จึงทําให้ โอกาสในการเกิดความ
เสี่ ย งด้ า นการคอร์ รั ป ชั่น อยู่ใ นระดับ ที่ ตํ่ า อย่า งไรก็ ต ามจากผลการประเมิ น พบว่า บริ ษั ท ฯ มี ข้ อ กํ า หนดและ
หลักเกณฑ์ ปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับการป้องกันการคอร์ รัปชั่น เช่น การให้ ของขวัญ การเลี ้ยงรั บรอง การขายและ
การตลาด การจัดซื ้อ จัดจ้ าง จัดหา และบริ ษัทได้ จดั ทําหลักเกณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมได้ แก่ การสนับสนุนช่วยเหลือทาง
การเมือง การบริ จาคเพื่อการกุศล การให้ และรับเงินสนับสนุน อย่างไรก็ดีผ้ บู ริ หารและพนักงานมีการปฏิบตั ิอย่าง
ถูกต้ อง โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สืบทอดกันมาเป็ นวัฒนธรรมองค์กรมาโดยตลอด เพื่อความชัดเจนและการนําไป
ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มีการรวบรวมหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิดงั กล่าวไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ ว โดย
จัดทําเป็ น “เอกสารการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ” พร้ อมทั้งสื่อสารกับบุคคลภายในองค์กรตามช่องทางการสื่อสารของ
บริ ษัท และเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกองค์กรบนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.snjinter.com) ภายใต้ หวั ข้ อ การกํากับ
ดูแลกิจการ
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การนํานโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น และมาตรการไปปฏิบัติ
เผยแพร่ นโยบาย และเอกสารการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท และแจกให้ กับกรรมการ
ผู้บริ หาร และทุกหน่วยงานในองค์กร
การสื่อสารนโยบาย และหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิเรื่ องการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กร โดยผ่านช่องทาง
เสียงตามสายวันละ 2 เวลา จัดทําบอร์ ดประชาสัมพันธ์เรื่ องการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ตามจุดต่างๆ ของ
บริ ษัท เพิ่มเนื ้อหานโยบายการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และการแจ้ งเบาะแส ลงในคูม่ ือพนักงานสําหรับแจก
ให้ กับพนักงานที่เข้ าใหม่ และจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ สําหรับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ซึง่ บุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้ ถึงการแสดงเจตนารมณ์ของบริ ษัทฯ ที่ชดั เจน
ผลักดันและสนับสนุนให้ บริ ษัทย่อ ย ดําเนิ นการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยส่งผ่า น
นโยบายและเอกสารการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ ไปยังกรรมการบริ ษัทย่อย เพื่อให้ บริ ษัทย่อยนํา
นโยบาย และหลักเกณฑ์การต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ไปปรับใช้ ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการส่งเสริ มและสนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานได้ เข้ าร่วมอบรม สัมมนาเรื่ อง การ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ที่จดั ขึ ้นทั้งภายในและภายนอกบริ ษัท เช่น
1. Executive Briefing 1/2016 โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC)
ผู้เข้ าอบรมได้ แก่ หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
2. Executive Briefing 2/2016 : Experiences Sharing of CAC Certification Process ผู้ เข้ าอบรม
ได้ แก่ หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และฝ่ ายเลขานุการบริ ษัท
3. การจัดอบรม “SJI ร่ วมใจต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ” สําหรับผู้บริ หารและหัวหน้ างาน ซึง่ ได้ เชิญวิทยากรผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถจากภายนอกมาจัดอบรมทั้งสํานักงานกรุงเทพฯ และศรี ราชา
4. การปฐมนิ เทศสําหรั บพนักงานใหม่ ซึ่งมี เนื อ้ หาเรื่ องนโยบาย และหลักเกณฑ์ ปฏิ บัติสําหรั บการ
ต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เพื่อเป็ นการปลูกฝังจิตสํานึกตั้งแต่เริ่ มต้ น
สื่อสารนโยบายไปยังลูกค้ า ร้ านค้ า และคูค่ ้ า โดยการส่งจดหมายแจ้ งให้ ทราบถึงนโยบายการต่อต้ านการ
คอร์ รั ป ชั่น ของบริ ษั ท พร้ อมขอความร่ ว มมื อ ในการแจ้ ง เบาะแส หากพบบุค คลในองค์ ก รกระทํ า ผิ ด
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําบันทึกข้ อตกลงไม่กระทําการอันเป็ นการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ สําหรับผู้กระทําการ
แทนบริ ษัท เพื่อให้ ลกู ค้ า ร้ านค้ า และคูค่ ้ าได้ มีความตระหนักในการดําเนินธุรกิจกับบริ ษัทฯ อย่างจริ งจัง
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําจดหมายแจ้ งนโยบายงดรับกระเช้ าของขวัญหรื อของขวัญปี ใหม่จากร้ านค้ า เป็ นประจํา
ทุกปี

การแจ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียมี ส่วนร่ วมในการสอดส่องดูแลการปฏิ บัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้ อง หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและ
ร้ องเรี ยนการกระทําผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณ หรื อพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ บริ ษัทฯ
จึงกําหนดเป็ นมาตรการในการแจ้ งเบาะแส รวมทั้งจัดให้ มีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส ผู้ถกู ร้ องเรี ยน และให้
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ความสําคัญกับการเก็บรักษาข้ อมูลการแจ้ งเบาะแสเป็ นความลับ ซึ่งจะรับรู้ ในกลุ่มบุคคลที่ได้ รับมอบหมายและ
เกี่ยวข้ องด้ วยเท่านั้น เพื่อสร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ แู จ้ งเบาะแส
บริ ษัทฯจัดให้ มีช่องทางสําหรับผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ที่สามารถรายงานหรื อร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจทํา
ให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทฯ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความถูกต้ องของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในที่
บกพร่ อง หรื อการกระทําผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ หรื อในเรื่ องที่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียถูกละเมิดสิทธิ หรื อเรื่ อง
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยสามารถติดต่อแจ้ งเรื่ องได้ โดยตรงที่ “คณะทํางานรับเรื่ องร้ องเรี ยน”
รายชื่อคณะทํางานรั บเรื่องร้ องเรี ยน

เบอร์ โทรศัพท์

E-mail Address คณะทํางานรั บ
เรื่ องร้ องเรี ยน

นางพัชรา

พงษ์ วิจารณ์

(02) 676-2727 ต่อ 2208

นายสุมิตร

ขอไพบูลย์

(02) 676-2727 ต่อ 2812

นางวรวรรณ

ตันตระเศรษฐี

(038) 480-086-89 ต่อ 1115

sjicac@snjinter.com

หรื อส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ ประธานคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ หรื อ ผู้จัดการฝ่ ายทรั พยากรบุคคล หรื อ หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน หรื อ เลขานุการบริ ษัท หรื อ
คณะทํางานรับเรื่ องร้ องเรี ยน
บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
2 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120
การแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยน เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการจะเป็ นผู้รวบรวมและ
นําเสนอต่อคณะทํางานรับเรื่ องร้ องเรี ยน ทั้งนี ้บริ ษัทฯ จะเก็บข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นความลับ และคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของ ผู้ร้องเรี ยน เว้ นแต่กรณี ที่ ต้อ งเปิ ด เผยตามที่ กฎหมายกํ า หนด ซึ่งข้ อร้ องเรี ย นต่า งๆ ที่ ผ่า นการ
พิจารณาจากคณะทํางานรับเรื่ องร้ องเรี ยนแล้ ว ให้ นําเสนอความเห็นต่อกรรมการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯ ได้ กําหนดกระบวนการแจ้ งเบาะแส การป้องกันผู้แจ้ งเบาะแส การปกป้องผู้ถกู ร้ องเรี ยน การ
พิจารณาบทลงโทษ กระทัง่ การรายงานการแจ้ งเบาะแส ไว้ ใน “เอกสารการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ ” อย่างชัดเจน
โดยในปี 2559 บริ ษัทฯ ไม่ได้ รับข้ อร้ องเรี ยนใดๆ หรื อตรวจพบการคอร์ รัปชัน่ ในองค์กร ทั้งจากบุคคลภายใน และ
ภายนอกองค์กร
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การติดตาม ทบทวนและประเมินผล
บริ ษัทฯ มีกระบวนการในการตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน และประเมินความเสี่ยงจากการคอร์ รัปชัน่
ตลอดจนมีการจัดทําแผนป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการเป็ นผู้ประเมินความเสี่ยง
ด้ านคอร์ รัป ชั่นและประสานงานกับ หน่วยงานตรวจสอบภายในทํ าหน้ าที่ ตรวจสอบและนํ าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหน้ าที่สอบทานระบบควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายใน ในกรณีที่
มีการทุจริ ตหน่วยงานตรวจสอบภายในจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะ
รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทตามลําดับ
3.15 ช่ องทางในการติดต่ อบริษัท
ผู้มี ส่วนได้ เสี ยสามารถแสดงความเห็ น ข้ อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรี ยนอื่ นๆ ที่ มิใช่เรื่ องการต่อ ต้ า น
การคอร์ รัปชัน่ ผ่านช่องทางการสื่อสารได้ ดังนี ้
ช่ องทาง
เลขานุการบริ ษัท

เบอร์ โทรศัพท์
(02) 676-2727 ต่อ 2812

E-mail Address
Sumit_k@snjinter.com

นักลงทุนสัมพันธ์

(02) 676-2727 ต่อ 2508

Sji_sec@snjinter.com

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล

(02) 676-2727 ต่อ 2208

Patchara_p@snjinter.com

หรื อส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง :
บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ แขวงทุง่ วัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบรวบรวมเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและดําเนินการส่งให้
คณะกรรมการชุด ย่อ ยหรื อ กรรมการที่ เ กี่ ย วข้ อง และจะสรุ ป ข้ อเสนอแนะประเด็น ต่า งๆ ทั้ง หมดเพื่ อนํ าเสนอ
คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นรายไตรมาส โดยในปี 2559 ไม่ได้ รับข้ อเสนอแนะ หรื อข้ อร้ องเรี ยนจากผู้มีส่วน
ได้ เสีย

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงการเปิ ดเผยสารสนเทศสําคัญของบริ ษัทฯ ทั้งข้ อมูลทางการเงินและ
ข้ อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน และถือเป็ นนโยบายหนึ่งในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ทั้งนี ้เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นและ
ผู้ลงทุนได้ รับทราบข้ อมูลอย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว และเท่าเทียมกันผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นรายงานประจําปี
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) สื่อการเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมทัง้ การเผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (www.snjinter.com) ซึง่ ได้ มีการปรับปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
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ในปี 2559 บริ ษั ท ฯ ได้ ดํ า เนิ น การเปิ ดเผยข้อมู ล เป็ นไปตามข้อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ยังมีการเปิ ดเผยข้ อมูล
สําคัญในเรื่ องอื่นๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดังนี ้
4.1 การกํากับดูแลกิจการ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทําและเปิ ดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับ
ดูแลกิจการจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน เป็ นลายลักษณ์
อักษรให้ เป็ นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน รวมทังนโยบายและแนวปฏิ
้
บตั ิการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
ทังยั
้ งจัดทําบอร์ ดประชาสัมพันธ์
ในปี 2559 บริ ษัทมีการรายงานผลการปฏิบตั ิตามนโยบายกํากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้ องกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเผยแพร่ ทางแบบแสดง
รายงานข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
4.2 นโยบายการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้ ในพันธกิจ (Mission) และนโยบาย
กํ า กับ ดูแ ลกิ จ การและจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งปฏิ บัติ ต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม สํ า หรั บ
รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวสามารถดูเพิ่มเติมได้ ที่ “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจําปี
2559”
4.3 นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทฯ ได้ จดั ตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อทํา
หน้ าที่กํากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกด้ านอย่าง
เหมาะสม พร้ อมทังกํ
้ าหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ยง ตามรายละเอียดในหัวข้ อ “ปั จจัยความเสี่ยง”
4.4 โครงสร้ างการถือหุ้น บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจําปี ในรายงานประจําปี ในหัวข้ อ “ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”
4.5 รายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทต่ อรายงานทางการเงิน คณะกรรมการ
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกต้ อง มี ความน่าเชื่ อถื อ และเป็ นไปตาม
มาตรฐานการบัญชี เพื่อให้ นกั ลงทุนใช้ ประกอบการตัดสินใจจึงได้ จดั ทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ต่อ การจัด ทํ า รายงานทางการเงิ น โดยแสดงควบคู่กับ รายงานของผู้ส อบบัญ ชี ไ ว้ ใ นรายงานประจํ า ปี
นอกจากนีใ้ นปี 2559 งบการเงินของบริ ษัทฯ ยังได้ รับการรั บรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และนําส่งงบ
การเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตรงต่อเวลา โดยไม่ถกู สัง่ แก้ ไขงบการเงินของบริ ษัทฯ แต่อย่างใด
4.6 การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่ อย มีการเปิ ดเผยบทบาทและ
หน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุม จํานวนครั้งที่กรรมการบริ ษัท
แต่ละคนเข้ าร่วมประชุมในปี ที่ผา่ นมา ตามรายละเอียดในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” และหัวข้ อ “การกํากับดูแล
กิจการ” เรื่ องคณะกรรมการชุดย่อย

………………… รับรองความถูกต้อง
หน้าที่ 104

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์ เนชั่นแนล เอนเตอร์ ไพรส์ จํากัด (มหาชน)
แบบ 56-1 ประจําปี 2559

4.7 การถือครองหลักทรั พย์ กรรมการและผู้บริ หาร มีการเปิ ดเผยการถือหุ้นและการเปลี่ยนแปลง
การถือครองหุ้นบริ ษัทฯ ระหว่างปี ของกรรมการและผู้บริ หารทั้งทางตรงและทางอ้ อมไว้ ในรายงานประจําปี และ
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) ตามรายละเอียดในหัวข้ อ “ข้ อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หาร” เรื่ องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริ ษัทฯ ของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร และหัวข้ อ
“การกํากับดูแลกิจการ”
4.8 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร มีการเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและ
ผู้บริ หาร รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที่ได้ รับจากการเป็ นกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็ นรายบุคคล ตามรายละเอียดในหัวข้ อ “โครงสร้ างการจัดการ” เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
4.9 นโยบายรายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายให้
กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร ต้ องรายงานให้ บริ ษัทฯ รับทราบทุกครั้งถึงการมีสว่ นได้ เสียของตนและบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้ อง ภายใน 3 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ มีการแต่งตั้ง หรื อวันที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ เลขานุการจัดส่งสําเนา
รายงานการมีสว่ นได้ เสียให้ ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทําการนับ
แต่วนั ที่บริ ษัทฯ ได้ รับรายงานดังกล่าว โดยในปี 2559 กรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในวาระ
สําคัญ อีกทังบริ
้ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลการมีส่วนได้ เสียของกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารดังกล่าวในจดหมายแจ้ ง
มติที่ประชุมต่อระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร มีการเปิ ดเผยข้ อมูลการเข้ าพัฒนาและฝึ กอบรมของกรรมการ
และผู้บริ หาร ตามรายละเอียดในหัวข้ อ “ข้ อมูลส่วนบุคคลของกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร” และหัวข้ อ “การกํากับ
ดูแลกิ จการ” เรื่ องการปฏิ บัติตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดีในเรื่ องอื่ นๆ (หมวดที่ 5 ความรั บผิดชอบของ
คณะกรรมการ ข้ อ 5.7)
4.11 การทํารายการระหว่ างกัน คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายให้ บริ ษัทฯ ต้ องมีการปฏิบตั ิ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยในกรณีที่เป็ นการทํารายการระหว่างกันที่สําคัญ ถึงแม้ ว่าจํานวน
เงินที่อนุมัติจะอยู่ในอํ านาจที่กรรมการบริ หารที่กํากับฝ่ ายงานสามารถอนุมัติได้ ก็ตาม บริ ษัทฯ จะนํ าเสนอให้
คณะกรรมการบริ หารพิจารณาให้ ความเห็นชอบและ/หรื ออนุมัติแลัวแต่กรณี หลังจากนั้นจะนํ าเรื่ องที่มีขนาด
รายการที่มีนยั สําคัญเข้ าที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาตามลําดับ
เพื่อให้ กรรมการตรวจสอบแสดงความเห็นหากมีความเห็นที่แตกต่าง และทําให้ กรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ รับ
ทราบรายละเอียดก่อนที่บริ ษัทฯ จะดําเนินการแจ้ งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดในหัวข้ อ
“รายการระหว่างกัน”
4.12 การรายงานผลการดํ า เนิ น งานรายไตรมาส ในกรณี ที่ กํ า ไรสุท ธิ ต ามงบการเงิ น ล่ า สุด มี
การเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปี ก่อนเกินกว่าร้ อยละ 20 บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดเผยคําอธิบายผล
การดําเนินงานรายไตรมาสบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
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ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส จํานวน 4 ครัง้
4.13 การจัดการและการดําเนินการทางภาษีของบริ ษัท บริ ษัทมีนโยบายทางภาษี โดยมีการบริ หาร
จัดการด้ านภาษี ที่รัดกุม เพื่อปกป้องชื่ อเสียงและภาพลักษณ์ ของบริ ษัทในประเด็นที่เกี่ ยวข้ องกับภาษี รวมทั้ง
ส่งเสริ มการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยนโยบายภาษี ได้ รับความเห็นชอบจากผู้บริ หารระดับสูงตาม
หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
นโยบายภาษีของบริ ษัท นโยบายภาษี ของบริ ษัทยึดมัน่ ในหลักความซื่อสัตย์ โปร่ งใส โดยการเสีย
ภาษี ให้ ถูกต้ องตรงเวลาตามกฎหมายกํ า หนด เพื่ อสร้ างความน่าเชื่ อถื อ ให้ แก่ บ ริ ษั ท โดยดําเนิ นการให้ มี ก าร
ปฏิบตั ิงานด้ านภาษี ที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย และใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อให้ เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้
ข้ อกํ าหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมายข้ อบังคับในการเปิ ดเผยข้ อมูลทางการเงินและภาษี ต่อ
เจ้ าหน้ าที่รัฐหรื อองค์กรที่เกี่ ยวข้ องรวมปถึงต่อสาธารณะ ซึ่งสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ทางธุรกิจที่วางไว้ เพื่อให้ เกิ ด
ประโยชน์สงู สุดกับผู้ถือหุ้น และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้ าหน้ าที่รัฐและลูกค้ า
ขัน้ ตอนการดําเนินการตามนโยบายภาษี บริ ษัทมีการปฏิบตั ิงานด้ านภาษี และติดตามข่าวสาร
ด้ านภาษี และกฎหมายใหม่ๆ อย่างใกล้ ชิด รวมถึงมีกระบวนการการสอบทานการปฏิบตั ิงานโดยเจ้ าหน้ าที่อาวุโส
ผู้บริ หาร ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างสมํ่าเสมอตามแผนตรวจสอบภายในประจําปี ที่วางไว้ เพื่อติดตามการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทตามรอบการตรวจสอบ เพื่อให้ การดําเนินการด้ านภาษี
ของบริ ษัทเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และถูกต้ องตามกฎหมาย
บริ ษัทมีการกําหนด หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิในการบริ จาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ หลักเกณฑ์
ปฏิบตั ใิ นการรับหรื อหรื อการให้ ของขวัญ ของกํานัล และการเลี ้ยงรับรอง หลักเกณฑ์ปฏิบตั ใิ นการให้ และการรับเงิน
สนับสนุน หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจด้ านการขายและการตลาด หลักเกณฑ์ปฏิบตั ิในการดําเนินธุรกิจ
ด้ านจัดซื ้อ จัดจ้ าง จัดหาของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกฎหมายด้ าน
ภาษี อากร ซึ่งกระบวนการทั้งหมดได้ รับการอนุมัติจากผู้บริ หารของบริ ษัท และได้ พิจารณาอย่างรอบคอบใน
ประเด็นที่ต้องตีความข้ อกฎหมายทางภาษี
4.14 นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทําผิด (Whistleblowing Policy) คณะกรรมการบริ ษัทเปิ ด
โอกาสให้ พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียในการแจ้ งเบาะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน เมื่อพบเรื่ องที่อาจเป็ นการกระทําผิด
กฎหมาย การทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของพนักงานบริ ษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็ นปั ญหาและก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อบริ ษัทฯ รวมทั้งการรับข้ อร้ องเรี ยนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้ เสียถูกละเมิดสิทธิ หรื อไม่
ได้ รับความเป็ นธรรม โดยผ่านช่องทางและกระบวนการที่บริ ษัทฯ กําหนด
4.15 ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ลงทุ น บริ ษั ท ฯ ได้ จัด ตั้ง แผนกตลาดหลัก ทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ น ศูน ย์ ก ลาง
การติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ อง โดยสามารถ
ดูรายละเอียดข้ อมูลที่ทันเหตุการณ์ ของบริ ษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ “นักลงทุนสัมพันธ์ ” และระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั ้งนี ้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องสามารถติดต่อแผนกตลาดหลักทรัพย์ได้ ที่
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นายวาฤทธิ์ ตรี ตราพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์
โทร (02) 676-2727 ต่อ 2508
E-mail : sji_sec@snjinter.com

หรื อ

นายสุมิตร ขอไพบูลย์
เลขานุการบริ ษัท
โทร (02) 676-2727 ต่อ 2812
E-mail : sumit_k@snjinter.com

ในปี 2559 บริ ษัทฯ และบริ ษัทในกลุม่ สหพัฒน์ ได้ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน
“นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุม่ สหพัฒน์” ครัง้ ที่ 8 ในงาน 20th Saha Group Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ เพื่อให้ นกั วิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ได้ พบกับกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารอย่างใกล้ ชิด โดยมี
กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การดําเนินงาน มุมมองเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และพัฒนาการที่
สําคัญ พร้ อมตอบคําถาม โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทําหนังสือสรุ ปข้ อมูลประวัติและผลประกอบการที่สําคัญ แจกให้ กบั
นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสื่อมวลชน ที่มาร่ วมงานตลอดจนให้ ทกุ ท่านได้ เข้ าชมผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ ๆ
ของบริ ษัทในกลุม่ ที่ได้ จดั แสดงในงาน 20th Saha Group Fair พร้ อมได้ ซื ้อสินค้ าในราคาพิเศษ ซึง่ ได้ รับการตอบ
รั บ เป็ น อย่า งดี มี ผ้ ูร่ ว มงานเพิ่ ม ขึน้ ทุก ปี ทํ า ให้ นัก วิ เ คราะห์ นัก ลงทุน และสื่ อ มวลชน ทราบถึ ง ภาพรวมของ
การประกอบธุรกิจของกลุ่มสหพัฒน์ มากขึ ้น ได้ เผยแพร่ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยและ
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.snjinter.com)
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทมีบทบาทหน้ าที่สําคัญในการชี ้แนะทิศทางการดําเนินงานของบริ ษัทฯ การติดตาม
ดูแลการทํางานของฝ่ ายจัดการ และการแสดงความรับผิดชอบตามหน้ าที่ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้น
5.1 โครงสร้ างคณะกรรมการ
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีจํานวน
15
- กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร
4
- กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
5
- กรรมการอิสระ
6

คน
คน
คน
คน

ประกอบด้ วย

คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการที่ มี คุณ สมบัติ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และ
ประสบการณ์ ที่ มี ค วามหลากหลายทั้ง ทางด้ า นบัญ ชี การเงิ น การบริ ห ารจัด การ การตลาด กฎหมาย และ
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนไม่มีการกีดกันทางเพศ โดยจํานวนกรรมการของบริ ษัทที่ไม่เป็ นผู้บริ หารจํานวน 10 คน ใน
จํานวนนี ้เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 ของคณะกรรมการบริ ษัท และในจํานวนกรรมการ
อิสระ 6 คน ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจํานวน 4 คน โดยประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกับกรรมการ
ผู้จดั การใหญ่
กรรมการบริ ษัททุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการบริ ษัท ตามที่ได้ รับความไว้ วางใจ
จากคณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้น มีความเป็ นอิสระในการแสดงความคิดเห็น พิจารณาและให้ ความเห็นชอบ
ในเรื่ องต่างๆ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ
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2. คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ทุกคนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนด โดยมีกรรมการอิสระเป็ นผู้หญิง 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 ของกรรมการอิสระ
ทั้งหมด อีกทั้งไม่มีกรรมการอิสระคนใดที่ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ มาเกิน 9 ปี จํานวน
2 คน เนื่องจากกรรมการอิสระดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมี ประสบการณ์ ในด้ านที่บริ ษัทฯ ต้ องการ และปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้ เป็ น
อย่างดี
3. กระบวนการสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ดูแลกระบวนการสรรหาผู้ที่จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส (รายละเอี ยดตามหัวข้ อ “การกํ ากับดูแลกิ จการ” เรื่ องการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริ หารระดับสูง)
4. วาระการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มี วาระการดํารงตําแหน่งเป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และเมื่อครบวาระแล้ วอาจได้ รับเลือกตั้งกลับเข้ าดํารงตําแหน่งต่อไปได้ อีก โดยในปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ไม่ได้ กําหนดนโยบายจํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากกรรมการอิสระของ
บริ ษัทฯ ยังคงปฏิบตั หิ น้ าที่กรรมการด้ วยความเป็ นอิสระ ไม่มีผลประโยชน์สว่ นตัวที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ของ
บริ ษัทฯ และตัดสินใจโดยการคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ ตลอดจนมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ถึงแม้ วา่ กรรมการอิสระ 2 คน จะปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าวเกินกว่า 9 ปี แล้ วก็ตาม
5. จํานวนบริษัทที่กรรมการไปดํารงตําแหน่ ง
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนในบริ ษัทอื่นไว้ ในเอกสารแนบ 2
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษัทย่อย” ซึ่งในปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัทไม่มีกรรมการที่ดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
ทั้งนี ้คณะกรรมการบริ ษัทไม่ได้ มีนโยบายจํากัดจํานวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนไป
ดํารงตําแหน่งกรรมการไว้ ไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทเชื่อว่าความสามารถทางธุรกิจและความ
เชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคนนั้นไม่ได้ ขึ ้นอยู่กับจํานวนบริ ษัทที่ดํารงตําแหน่ง ตราบเท่าที่กรรมการคนนัน้ มี
ความสามารถและมีความตั้งใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนตามที่ได้ รับความไว้ วางใจจากคณะกรรมการบริ ษัทและ
ผู้ถือหุ้น
อนึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกําหนดนโยบายให้ กรรมการผู้จดั การไปดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริ ษัทอื่นที่เป็ นบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมของบริ ษัทฯ เพื่อให้ เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงานและสอดคล้ อง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริ ษัทฯ
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6. การแยกตําแหน่ งประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ
ด้ วยบทบาทหน้ าที่ความรั บผิดชอบที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการบริ ษัท กับผู้บริ หาร
สูงสุดขององค์กร บริ ษัทฯ จึงกํ าหนดให้ ผ้ ูดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัทต้ องมิใช่บุคคลคนเดียวกันกับ
กรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้ าที่การกํ ากับดูแลกิจการและบริ หารงานออกจากกันอย่างชัดเจน ก่อให้ เกิด
ความสมดุลในอํานาจการดําเนินงาน โดยบริ ษัทฯ ได้ จดั ทํา กฎบัตรคณะกรรมการซึง่ ได้ กําหนดขอบเขตหน้ าที่ของ
คณะกรรมการแต่ละชุด และกรรมการผู้จดั การ
อย่างไรก็ดีประธานกรรมการบริ ษัทไม่ได้ ป็นกรรมการอิสระ แต่ท่านได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ น
อิสระมีการเปิ ดโอกาสให้ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ตอ่
องค์กร
7. เลขานุการบริษัท
บริ ษัทฯ ได้ แต่งตั้ง นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้จดั การส่วนบัญชีการเงิน เป็ นเลขานุการบริ ษัท โดยมี
บทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบตามที่บริ ษัทฯ กําหนดไว้ (รายละเอียดอยู่ในหัวข้ อ “โครงสร้างการจัดการ” เรื่ อง
เลขานุการบริ ษัท)
5.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่มีความรู้ความชํานาญที่เหมาะสม ดูแล
รั บ ผิ ด ชอบงานในแต่ ล ะด้ า น และมี ก ารกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจดํ า เนิ น การและหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการแต่ละชุดไว้ อย่างชัดเจน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้ อ “9.การกํากับดูแลกิจการ” เรื่ องคณะกรรมการชุด
ย่อย และหัวข้ อ “8.โครงสร้ างการจัดการ” เรื่ องคณะกรรมการบริ ษัท)
ถึงแม้ ว่าคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ ไม่ได้ เป็ นกรรมการ
อิสระทุกคน แต่ทกุ คนเป็ นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ในการทําหน้ าที่ดงั กล่าวมาเป็ นระยะเวลานาน อีกทั้ง
ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สจุ ริ ต และไม่ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้ เสีย แต่อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ มีประธานเป็ นกรรมการอิสระ
นอกจากนีก้ รรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ไม่เคยเป็ นพนักงานหรื อหุ้นส่วนของบริ ษัท
สอบบัญชีภายนอกที่บริ ษัทฯ ใช้ บริ การอยูใ่ นช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมา
5.3 บทบาท หน้ าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ภาวะผู้นําและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยบุค คลผู้มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ มีภาวะผู้นําและมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทฯ ให้ เป็ น
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ กําหนดไว้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ของบริ ษัทฯ และให้ มีการทบทวนเป็ นประจําทุกปี โดยใน ปี 2559 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาทบทวนวิสัยทัศ น์ พัน ธกิ จ ของบริ ษัท ฯ แล้ ว เห็ น ว่า ยังมี ความเหมาะสมกับ
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การดําเนินธุรกิจในปั จจุบนั นอกจากนี ้คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นชอบ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน
และงบประมาณประจําปี ของบริ ษัทฯ ที่นําเสนอโดยฝ่ ายจัดการ รวมทั้งจัดให้ มีกลไกในการกํากับ ติดตาม ดูแลให้
มีการนํากลยุทธ์ของบริ ษัทฯ ไปปฏิบตั ิ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
และแนวทางที่จะเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้น ขณะเดียวกันก็ คํานึงถึงผลประโยชน์ ของ
ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
2. ด้ านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํ ากับดูแลกจิการที่ดีได้ กําหนดหลักการ
กํ ากับ ดูแลกิ จการที่ ดีไ ว้ เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร ประกอบด้ วยข้ อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกํ ากับดูแลกิ จ การ
หลักการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน
โดยมีการจัดทําทังหมด
้
3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ ปนุ่ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
และทบทวนหลักการกําากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นประจําทุกปี และ มีการเผยแพร่ผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ พร้ อมทั้งได้
แจกคู่มื อ ให้ กับ กรรมการบริ ษั ท ผู้บ ริ ห าร พนัก งาน และกํ า หนดให้ ทุก คน ต้ อ งปฏิ บัติต ามคู่มื อ ดังกล่า วอย่าง
เคร่ งครัด รวมทั้งมีการนําจริ ยธรรมและจรรยาบรรณไปจัดทําเป็ นการ์ ตนู แอนิเมชัน่ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หาร และพนักงาน
เข้ าใจในเรื่ องดังกล่าวได้ งา่ ยยิ่งขึ ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ มี ก ารติด ตามให้ มีก ารปฏิ บัติต ามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ
เสริ มสร้ างให้ บริ ษัทฯ มีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใสในการดําเนินธุรกิจ สําหรับผู้ที่ละเว้ นการปฏิบตั ิ
ตามจะได้ รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และอาจถูกดําเนินคดีตามกฎหมายในกรณีที่เป็ นการกระทําผิด
กฎหมาย และหากพนักงานมี ข้อสงสัยที่ ไม่สามารถ ปฏิ บัติตามหรื อตัดสินใจได้ ให้ ปรึ กษากับผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับขั ้น ซึง่ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ งให้ ถือคําวินิจฉัยของกรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
บริ ษัท เป็ นที่สิ ้นสุด (รายละเอียดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมในการดําาเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงานฉบับเต็มสามารถดูในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ)
3. การจัดทํานโยบายความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัท มี แ นวทางปฏิ บัติที่ ชัด เจนในการดูแล เพื่ อ ขจัด ปั ญ หาความขัด แย้ งทาง
ผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้ วยความมีเหตุมีผล และเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการทํา
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทได้ แจ้ งและเปิ ดเผยมติที่ประชุมเกี่ยวกับรายการดังกล่าวซึง่ มี
รายละเอียดครบถ้ วนเพื่อความโปร่ งใสตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้
เสียออกจากห้ องประชุมและงดออกเสียงในวาระนั ้น ๆ เพื่อความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ไม่มี
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน ยกเว้ นในกรณีที่เป็ นการให้ ก้ ยู ืมหรื อคํ ้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้น และ
ได้ จดั ทํารายการสรุปไว้ ในรายงานประจําปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
4. การกํากับดูแลระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ค วามสํ า คัญ ต่อ ระบบการควบคุม ทางการเงิ น การดํ า เนิ น งาน และ
การกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ตรวจสอบ ประเมินผล และตรวจติดตาม
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ผลการปฏิบตั ิงานของระบบ ดังกล่าว ตลอดจนให้ คําแนะนําเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจว่าได้ ดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่
คณะกรรมการบริ ษัทจึงกํ าหนดให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นประจําทุกเดือน เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบคอยทําหน้ าที่สอบทานว่าบริ ษัทฯ ได้ มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้งที่ 2/2560 โดยมี กรรมการ
ตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุมด้ วย ได้ ประเมินความพอเพียง ของระบบการควบคุมภายในและระบบบริ หารความเสี่ยง
ผลสรุ ป เห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมเพี ย งพอ (รายละเอี ย ดเปิ ดเผยในหั ว ข้ อ
“11.การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ยง”)
ทั้งนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้ าที่ในการพิจารณาให้ ความเห็นชอบในการประเมิน
แต่งตั้ง โยกย้ าย และเลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยปั จจุบนั ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ างานตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทฯ คือ นางพรรณี ฉันทวรลักษณ์ ซึ่งเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในด้ าน
การตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี
5. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญกับการบริ หารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายของ
องค์กร โดยมีกระบวนการบริ หารความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบและสอดคล้ องกับนโยบายของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ทํ า หน้ า ที่ กํ า กับ ดูแลให้
การบริ หารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามมาตรฐาน มีการประเมินความเสี่ยง และติดตามแผนจัดการ
ความเสี่ยง พร้ อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท (รายละเอียดการบริ หารความเสี่ยงแต่ละด้ านของบริ ษัทฯ อยู่
ในหัวข้ อ “3. ปั จจัยความเสี่ยง”)
5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรี ยกเพิ่มเติมตามที่
เห็นสมควรไว้ ในกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท โดยกํ าหนดวันเวลาประชุมล่วงหน้ าตลอดทั้งปี และได้ มีการแจ้ ง
กําหนดการประชุมให้ กรรมการ แต่ละคนรับทราบ สําหรับวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการแต่ละคน
สามารถที่จะเสนอวาระการประชุมได้ โดยประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การจะร่ วมกันพิจารณาเรื่ อง
ที่จะนําเข้ าสูท่ ี่ประชุม หลังจากนั ้นเลขานุการบริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมและระเบียบวาระการประชุม พร้ อม
เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ กรรมการ แต่ละคนมีเวลาพิจารณาและศึกษาข้ อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
กรรมการทุกคนถื อเป็ นหน้ าที่ที่ต้องเข้ าประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครั้ง ยกเว้ นหากติดภารกิ จ
สําคัญหรื อเจ็บป่ วย ซึ่งในที่ประชุมประธานกรรมการเปิ ดโอกาสให้ กรรมการได้ อภิปรายและแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ในเรื่ องที่กําลังพิจารณาไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง และ
เลขานุการบริ ษัทเป็ นผู้บนั ทึกการประชุมและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ วจากคณะกรรมการ
บริ ษัทอย่างเป็ นระบบ เพื่อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิง
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คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ มีการประชุมร่ วมกันระหว่างกรรมการบริ ษัทและกรรมการบริ หาร
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อนําเสนอเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และแผนงานของบริ ษัทฯ ประจําปี อีกทั้งเป็ นการสร้าง
ความสัมพันธ์ อนั ดีระหว่างกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร นอกจากนี ้ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงินได้ เข้ าร่ วม
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครั้ง
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมทั้งสิ ้น 5 ครั้ง (รายละเอียดการเข้ าประชุมอยูใ่ นหัวข้ อ 8.
โครงสร้ างการจัดการ : ข้ อ 8.1 คณะกรรมการบริ ษัท : จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ)
5.5 การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2559
ซึ่งได้ จัดเป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ กรรมการแต่ละคนได้ ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
บริ ษัทในภาพรวม ทั้งนี ้เพื่อทบทวนผลงาน ปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้ การทํางานของ
คณะกรรมการบริ ษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริ ษัทเป็ น
รายบุคคลเพิ่มเติมจากปี ก่อนๆ โดยเลขานุการบริ ษัทได้ จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทในภาพรวม และ แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคลให้ กับกรรมการทุกท่าน
โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็ นอิสระ ในการทําแบบประเมินดังกล่าว และเมื่อทําแบบประเมินเรี ยบร้ อยแล้ วให้ จดั
ส่งคืนกับเลขานุการบริ ษัท เพื่อรวบรวมและสรุ ปผลและ รายงานให้ คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท
สําหรับหลักเกณฑ์การประเมินคิดเป็ นร้ อยละจากคะแนนเต็มให้ แต่ละข้ อ ดังนี ้
เกณฑ์
คะแนน
ดีเยี่ยม
ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ ้นไป
ดีมาก
ตั ้งแต่ร้อยละ 70 ขึ ้นไป
พอใช้
ตั ้งแต่ร้อยละ 50 ขึ ้นไป
ควรปรับปรุง
ตั้งแต่ร้อยละ 30 ขึ ้นไป
ใช้ ไม่ได้
น้ อยกว่าร้ อยละ 30
การประเมินผลงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัททัง้ คณะ
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัททั้งคณะ โดยแบ่ง
การประเมินเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
1. โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริ ษัท
2. การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
3. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 86
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การประเมินผลงานประจําปี ของกรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคล
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคล โดย
แบ่งการประเมินเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่
1. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริ ษัท
2. การทําหน้ าที่ของกรรมการบริ ษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริ ษัท
ในปี 2559 ผลการประเมินโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก” มีคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 85
การประเมินผลงานประจําปี ของคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจําปี
2559 โดยให้ กรรมการชดุย่อยแต่ละคนประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดํารงตําแหน่งในภาพรวม
ของผลการประเมินสรุปได้ ดงั นี ้
คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ หาร

ผลประเมินการปฏิบัตงิ าน
93
86
77
82
95
85
88

5.6 ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน เพื่อดูแลให้ กระบวนการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส (รายละเอียดหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริ หารอยูใ่ นหัวข้ อ “8.โครงสร้ างการจัดการ” เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร)
5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท ฯ ส่ง เสริ ม ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและการให้ ค วามรู้ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ฝ่ ายบริ ห ารและ
พนักงานทุกคน ซึ่งเป็ นตัวเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็ จ โดยกรรมการที่เพิ่งเข้ ารับการดํารงตําแหน่ง บริ ษัทฯ จะ
ส่งเสริ มให้ ทกุ ท่านเข้ ารับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัท
ไทย (IOD) เช่น Director Certification Program (DCP), Director Accreditation Program (DAP), Role of the
Compensation Committee (RCC)เป็ นต้ น นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กับคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารระดับสูงขององค์กรอื่น ๆ อยูส่ มํ่าเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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คณะกรรมการบริ ษัทเข้ ารับการอบรมหลักสูตรที่จดั โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
(IOD) ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP)
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)

รายชื่อ
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์
โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์
วิกิตเศรษฐ์
4. ดร.อัตถกร
กลัน่ ความดี
5. พล.ร.อ.อภิชาติ
เพ็งศรี ทอง
6. นางแก้ วตา
องค์สรณะคม
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน
อังสุรังษี
8.นางจิตราภรณ์
วิกิตเศรษฐ์
9. นางธีรดา
อําพันวงษ์
10. นางพิศมัย
จันทรุเบกษา
11. นายสุเทพ
ด่านศิริวิโรจน์
12. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
13. นางประดิษฐา
จงวัฒนา
14. นายสุรงค์
องค์โฆษิต
15. พล.ต.อ.สมชาย
ประภัสภักดี

DAP รุ่ นที่
3/2003
3/2003
3/2003
3/2003
82/2010
17/2004
66/2007
3/2003
82/2010
32/2005
3/2003
12/2004
25/2004

DCP รุ่ นที่
41/2004
68/2005
68/2005
68/2005
27/2003
51/2004
60/2005
5/2001
68/2005
51/2004

RCC รุ่ นที่
10/2010
-

RMP รุ่ นที่
5/2014
-

RCP รุ่ นที่
12/2005

ACP รุ่ นที่
2/2004

นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริ มพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะ ให้ เลขานุการ
บริ ษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับส่วนการกํ ากับดูแลกิ จการ เข้ าอบรมสัมมนา
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้ อง ทั้งที่จัดโดยสํานักงาน กลต. / ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย/สมาคมบริ ษัทจด
ทะเบียนไทย/ สถาบัน IOD และสถาบันต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษัทฯ จัดให้ มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการที่เข้ ารับตําแหน่งใหม่ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ โดยมีการนําพาเยี่ยมชมโรงงานพร้ อมนําเสนอประวัติบริ ษัทฯ สรุ ปภาพรวมธุรกิจและ
นโยบายธุรกิจให้ กรรมการ ดังกล่าวได้ รับทราบ พร้ อมส่งมอบคูม่ ือกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนซึง่ ประกอบด้ วยสรุ ป
เปรี ยบเทียบข้ อบังคับของบริ ษัทฯ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด และหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ นโยบายในการกํากับดูแลกิจการ หลักการกํากับดูแล
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กิจการ จริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และพนักงาน นโยบายต่อต้ าน
การคอร์ รัปชัน่ และระเบียบปฏิบตั ิอื่นๆ นอกเหนือจากกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องจาก หน่วยงานกํากับดูแลบริ ษัท
จดทะเบียน เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านขณะดํารงตําแหน่งกรรมการ
5.8 แผนการสืบทอดงาน
บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่ง เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในกรณี ที่ผ้ ูบริ หารไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. จัดให้ ผ้ บู ริ หารระดับรอง ๆ ลงไปได้ มีโอกาสใกล้ ชิด และได้ ทํางานร่วมกับผู้บริ หารระดับสูง
2. เตรี ยมการให้ ผ้ บู ริ หารระดับสูงพร้ อมรับงานของสายงานอื่นในกรณีจําเป็ น
3. เตรี ยมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้ มีความสามารถบริ หารงานครบวงจรมากขึ ้น เพื่อ
รับงานบริ หารระดับสูง
4. จัดให้ มี Committee ต่าง ๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนางานและศักยภาพของกรอบงานต่าง ๆ อย่าง
เป็ นระบบ
5. พัฒนาให้ ผ้ บู ริหารระดับกลางได้ เสนอแผนงานต่าง ๆ
6. จัดอบรมพนักงานในระดับรองๆ พร้ อมที่จะรับงานในระดับที่สงู ขึ ้น
7. จัดอบรมผู้บริ หารระดับสูงและระดับกลางให้ มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ตอ่
องค์กร และมององค์กรในภาพรวมมากยิ่งขึ ้น
8. จัดอบรมผู้บริ หารในแต่ละฝ่ าย ให้ มีศกั ยภาพมากขึ ้น ฝึ กการวางแผนล่วงหน้ า และเสริ มการใช้
ความคิดอย่างเป็ นระบบให้ แก่ผ้ บู ริ หารระดับรองๆ
9. พัฒนาคุณภาพจิตใจของผู้บริ หารทุกระดับ ยึดธรรมะ เพื่อการปฏิบตั ิต่อกัน อยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข

………………… รับรองความถูกต้อง
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