การกํ ากั บดู แลกิ จการ
ที$ ผ่ านมา คณะกรรมการของบริ ษัทมี การปฏิ บั ติที$ ดี ของการกํ ากั บดู แลกิ จการโดยกํ าหนดระเบี ยบ
กฎเกณฑ์ และการปฏิ บั ติงานในด้ านต่ าง ๆ ที$ เห็ นว่ ามี ผลกระทบต่ อการดํ าเนิ นธุ รกิ จขององค์ การ ซึ$ งใน
การกํ ากั บดู แลกิ จการนั Oนจะยึ ดถื อหลั กปฏิ บั ติ 15 ประการดั งนี O
1. นโยบายเกี5 ยวกั บการกํ ากั บดู แลกิ จการ
คณะกรรมการได้ กํ าหนดนโยบายเกี$ ยวกั บการกํ ากั บดู แลกิ จการ เนื$ องจากเห็ นว่ าเป็ นสิ$ งที$ มี
ความสํ าคั ญและจํ าเป็ นต่ อการดํ าเนิ นธุ รกิ จให้ มี การเจริ ญเติ บโตที$ ยั$ งยื น คณะกรรมการบริ ษัทมี
ความมุ่ งมั$ นและตั Oงใจที$ จะปฏิ บั ติตามหลั กการดั งกล่ าว โดยได้ กํ าหนดนโยบายและทิ ศทางการ
ดํ าเนิ นงานของบริ ษัทให้ มี ความสํ าคั ญต่ อระบบการควบคุ มและการตรวจสอบภายใน กํ ากั บดู แล
ฝ่ ายบริ หารให้ ดํ าเนิ นการตามนโยบายอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื$ อประโยชน์ ในระยะยาวของผู้ ถื อหุ้ น
ภายใต้ กรอบข้ อกํ าหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุ รกิ จ
2. สิ ทธิ ของผู้ ถื อหุ้ น
นโยบายในเรื$ องสิ ทธิ และความเท่ าเที ยมกั นของผู้ ถื อหุ้ น กํ าหนดให้ มี การอํ านวยความสะดวกแก่ ผ้ ู ถื อ
หุ้ น , ส่ งข่ าวสารอย่ างครบถ้ วนและรวดเร็ ว เพื$ อให้ มี ข้ อมู ลในการตั ดสิ นใจ โดยบริ ษัทฯ ได้ จั ดส่ ง
หนั งสื อนั ดประชุ มพร้ อมทั Oงข้ อมู ลประกอบการประชุ มตามวาระต่ างๆ ให้ ผู้ ถื อหุ้ นทราบล่ วงหน้ าก่ อน
วั นประชุ ม 10 วั นทํ าการ โดยในแต่ ละวาระมี ความเห็ นของคณะกรรมการประกอบและมี การบั นทึ ก
การประชุ มถู กต้ องครบถ้ วนเพื$ อให้ ผู้ ถื อหุ้ นสามารถตรวจสอบได้
3. สิ ทธิ ของผู้ มี ส่วนได้ เสี ย
บริ ษัทได้ ให้ ความสํ าคั ญต่ อสิ ทธิ ของผู้ มี ส่ วนได้ ทุ กกลุ่ ม โดยมี รายละเอี ยดดั งนี O
พนั กงาน : บริ ษัทได้ ปฏิ บั ติกั บพนั กงานอย่ างเท่ าเที ยม เป็ นธรรม และให้ ผลตอบแทนที$ เหมาะสม
• คู่ ค้า : บริ ษัทมี การซื อO สิ นค้ าและบริ การจากคู่ ค้าเป็ นไปตามเงื$ อนไขทางการค้ า รวมถึ งการ
ปฏิ บั ติตามสั ญญาต่ อคู่ ค้า
• เจ้ าหนี O : บริ ษัทปฏิ บั ติตามเงื$ อนไขการกู้ ยื มเงิ นตามข้ อตกลง
• ลู กค้ า : บริ ษัทเอาใจใส่ และรั บผิ ดชอบต่ อลู กค้ า ผลิ ตสิ นค้ าที$ มี คุ ณภาพและมาตรฐาน รั กษา
ความลั บของลู กค้ า และมี หน่ วยงานหรื อบุ คคลรั บข้ อร้ องเรี ยนของลู กค้ าเพื$ อรี บดํ าเนิ นการให้ แก่
ลู กค้ าโดยเร็ วที$ สุ ด
• คู่ แข่ ง : บริ ษัทประพฤติ ตามกรอบกติ กาการแข่ งขั นที$ ดี รั กษาบรรทั ดฐานของข้ อพึ งปฏิ บั ติในการ
แข่ งขั น หลี กเลี$ ยงวิ ธีการไม่ สุ จริ ตเพื$ อทํ าลายคู่ แข่ ง
• ชุ มชน : มี ความรั บผิ ดชอบต่ อสภาพแวดล้ อมของชุ มชน และสั งคม

• หน่ วยงานราชการ : บริ ษัทให้ ความร่ วมมื อหน่ วยงานราชการ ทั Oงทางด้ านวิ ชาการ
และสนั นสนุ นกิ จกรรมต่ างๆ เช่ น การเปิ ดกว้ างให้ หน่ วยงานราชการ และสถานศึ กษาเข้ ามาศึ กษาดู
งานในกระบวนการผลิ ต สนั บสนุ นนั กเรี ยน นั กศึ กษา ได้ เรี ยนรู้ ฝึ กประสบการณ์ การทํ างาน
และเปิ ดโอกาสให้ หน่ วยงานราชการเสนอความคิ ดเห็ น ข้ อเสนอแนะ ข้ อร้ องเรี ยนต่ างๆ
ด้ านสิ$ งแวดล้ อม ความปลอดภั ย
ทั Oงนี Oบริ ษัทจะปฏิ บั ติตามข้ อกํ าหนดของกฎหมายและกฎระเบี ยบต่ างๆ ที$ เกี$ ยวข้ อง เพื$ อให้ สิ ทธิ ของผู้
มี ส่ วนได้ เสี ยเหล่ านี Oได้ รั บการดู แลอย่ างดี
4. การประชุ มผู้ ถื อหุ้ น
บริ ษัทมี การจั ดประชุ มผู้ ถื อหุ้ นในปี 2559 หนึ$ งครั Oง โดยมี กรรมการเข้ าร่ วมประชุ มครบถ้ วน ซึ$ ง
ประกอบด้ วย กรรมการตรวจสอบและผู้ สอบบั ญชี ของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จั ดส่ งหนั งสื อเชิ ญประชุ ม
และวาระการประชุ มให้ ผู้ ถื อหุ้ นได้ รั บทราบล่ วงหน้ าก่ อนการประชุ ม 14 วั น ในวั นประชุ ม ประธาน
ในที$ ประชุ มได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อหุ้ นมี สิ ทธิ อย่ างเท่ าเที ยมกั นในการตรวจสอบการดํ าเนิ นงานของ
บริ ษัท สอบถามและแสดงความคิ ดเห็ นและข้ อเสนอแนะต่ างๆ รวมทั Oงได้ บั นทึ กประเด็ นซั กถามและ
ข้ อคิ ดเห็ นที$ สํ าคั ญไว้ ในรายงานการประชุ มเพื$ อให้ ผู้ ถื อหุ้ นสามารถตรวจสอบได้
5. ภาวะผู้ นํ าและวิ สัยทั ศน์
คณะกรรมการได้ มี ส่ วนร่ วมในการกํ าหนด วิ สัยทั ศน์ ภารกิ จ กลยุ ทธ์ เป้ าหมาย แผนธุ รกิ จ และ
งบประมาณของบริ ษัท ตลอดจนกํ ากั บดู แลให้ ฝ่ ายจั ดการดํ าเนิ นการให้ เป็ นไปตามแผนธุ รกิ จ และ
งบประมาณที$ กํ าหนดไว้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพแประสิ ทธิ ผล เพื$ อเพิ$ มมู ลค่ าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้ แก่
กิ จการ และความมั$ นคงสู งสุ ดให้ แก่ ผ้ ู ถื อหุ้ น รวมถึ งจั ดให้ มี ระบบการควบคุ มภายใน ,การบริ หาร
ความเสี$ ยง และติ ดตามผลการดํ าเนิ นงานอย่ างสมํ$ าเสมอ
6. ความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์
ทางบริ ษัทได้ กํ าหนดนโยบายเกี$ ยวกั บรายการที$ เกี$ ยวโยงกั นสํ าหรั บบริ ษัท
• การดู แลเรื$ องการใช้ ข้ อมู ลภายใน
- กํ าหนดให้ ผู้ บริ หารรายงานการเปลี$ ยนแปลงการถื อหลั กทรั พย์ ต่ อสํ านั กงานกํ ากั บ
หลั กทรั พย์ และตลาดหลั กทรั พย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบั ญญั ติ หลั กทรั พย์ และตลาด
หลั กทรั พย์ พ.ศ. 2535
- ห้ ามไม่ ให้ ผู้ บริ หารหรื อหน่ วยงานที$ ได้ รั บทราบข้ อมู ลภายในเปิ ดเผยข้ อมู ลภายในให้ แก่
บุ คคลภายนอก หรื อบุ คคลที$ ไม่ มี หน้ าที$ เกี$ ยวข้ อง และไม่ ซื Oอขายหลั กทรั พย์ ของบริ ษั ท
ในช่ วง 1 เดื อน ก่ อนที$ งบการเงิ นเผยแพร่ ต่อสาธารณชน

7. จริ ยธรรมธุ รกิ จ
บริ ษัทได้ ออกข้ อพึ งปฏิ บั ติเกี$ ยวกั บจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายจั ดการ และพนั กงาน เพื$ อให้
ผู้ ที$ เกี$ ยวข้ องยึ ดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติ หน้ าที$ ตามภารกิ จของบริ ษั ทด้ วยความซื$ อสั ตย สุ จริ ต
และเที$ ยงธรรม ทั Oงการปฏิ บั ติ ต่ อบริ ษั ท และผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยทุ กกลุ่ ม สาธารณชน และสั งคม โดยผู้ ที$
เกี$ ยวข้ องได้ ลงนามรั บทราบและตกลงที$ จะถื อปฏิ บั ติ และบริ ษั ทได้ ติ ดต่ อสื$ อสารกั บพนั กงานอย่ าง
สมํ$ าเสมอและติ ดตามการปฏิ บั ติตามแนวทางดั งกล่ าวเป็ นประจํ ารวมถึ งกํ าหนดบทลงโทษทางวิ นัย
ไว้ ด้ วย
8. การถ่ วงดุ ลของกรรมการที5 ไม่ เป็ นผู้ บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทมี จํ านวน 9 ท่ าน ประกอบด้ วย
- กรรมการที$ เป็ นผู้ บริ หาร
4
ท่ าน
- กรรมการที$ ไม่ ได้ เป็ นผู้ บริ หาร 2
ท่ าน
- กรรมการที$ เป็ นอิ สระ
3
ท่ าน
9. การรวมหรื อแยกตํ าแหน่ ง
ประธานกรรมการไม่ เป็ นบุ คคลเดี ยวกั นกั บกรรมการผู้ จั ดการเพื$ อเป็ นการแบ่ งแยกหน้ าที$ ในการ
กํ าหนดนโยบายการกํ ากั บดู แลและการบริ หารงานประจํ า

