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แนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ 
 
 เพื่อความโปรงใสและประโยชนในการดําเนินธุรกิจ บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (“บริษัท”) ไดใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 
1) นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 
 บริษัทกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการดังนี้ 
 1. กําหนดขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุดและผูบริหารอยางชัดเจน  
 2. เปดเผยขอมูลตางๆ อยางถูกตองและครบถวน และจัดทํารายงานทางการเงินใหสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริง และมีการ
ประเมิน กําหนด วางมาตรการในการปองกันและจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
 3. ตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการในกระบวนการตางๆ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตหลักการการ
ถวงดุลอํานาจที่โปรงใสและตรวจสอบได 
 4. จัดวางระบบการปฏิบัติงานที่โปรงใสโดยยึดถือประโยชนของบริษัทเปนที่ต้ังเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 5. ตระหนักและเคารพในสิทธิแหงความเปนเจาของผูถือหุน รวมตลอดจนถึงสิทธิของผูมีสวนเกี่ยวของแตละราย และปฏิบัติตอบุคคล
เหลานั้นดวยความเทาเทียมกัน 
  
2) ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน 
 บริษัทไดปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายใหมสีิทธิและความเทาเทียมกันในการเขารวมประชุมผูถือหุน  โดยอํานวยความสะดวกในการเขารวม
ประชุมรวมทั้งเปดเผยสารสนเทศที่จําเปนและสําคัญใหผูถือหุนรับทราบ บริษัทกําหนดใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุม โดยจะระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวัน
ประชุม ทั้งนี้ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมได  
 
3) สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ 
 บริษัทตระหนักและรับรูถึงสิทธิตามกฎหมายของกลุมผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดปฏิบัติ และให
ความรวมมืออยางดีกับผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ เพื่อสรางความมั่นคง  การเติบโต และความสําเร็จใหแกกิจการ โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติ
ตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ดังนี้ 

ผูบริหารและพนักงาน : บริษัทปฏิบัติตอผูบริหารและพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 
คูคา : บริษัทปฏิบัติตอคูคาตามเงื่อนไขทางการคาและสัญญาที่ตกลงกัน 
ผูสนับสนุนทางดานการเงิน : บริษัทปฏิบัติตอธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูอยางเครงครัด 
ลูกคา : บริษัทมุงเนนที่จะผลิตไฟฟาและไอน้ําที่มีคุณภาพและมีเสถียรภาพสูง เพื่อเอื้ออํานวยตอการใช

งานของลูกคาใหมปีระสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังมีมาตรการในการรับขอรองเรียนจากลูกคา  
และดําเนินการแกไขขอรองเรียนในเวลาอันรวดเร็ว  

สังคมและชุมชน : บริษัทมีการมีการดําเนินการตรวจสอบและควบคุมผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และมี
การสรุปรายงานการดําเนินการเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของทุกๆ หกเดือน 

  
4) การประชุมผูถือหุน 
 โดยปกติในการประชุมผูถือหุนทุกครั้งกรรมการของบริษัททุกทานจะเขารวมประชุม และประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
สิทธิอยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและนโยบายการดําเนินธุรกิจ 
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ    
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5) ภาวะผูนําและวิสยัทัศน 
 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 คณะ ไดแก คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อแบงอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ซ่ึงจะ
ทําใหการกําหนดทิศทางและการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทไดมีการกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุด
ไวอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะเปนผูกํากับดูแลกิจการ ทบทวนและใหความเห็นชอบกับนโยบาย กลยุทธที่สําคัญ แผนงานและ
งบประมาณประจําป การปฏิบัติงานที่ผานมาคณะกรรมการของบริษัทใหความสําคัญกับการติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารอยาง
สม่ําเสมอวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไวหรือไม สวนคณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่กํากับดูแลกิจการใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 

6) ความขัดแยงของผลประโยชน 
 ภายหลังจากที่บริษัทไดแปรสภาพบริษัทเปนบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทมีมาตรการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยได
กําหนดใหการทํารายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง จะตองมีการเสนอแกที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณา โดยตองมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดวย ซ่ึงรายการระหวางกันดังกลาว
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซ่ึงผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทํารายการระหวาง
กันนั้น ๆ นอกจากนี้บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเช่ียวชาญอิสระ แลวแตกรณี พิจารณาตรวจสอบ
และใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย ทั้งนี้ หากบริษัทมีการทํารายการระหวางบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเช่ียวชาญอิสระ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของรายการดังกลาว และบริษัทจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนด
โดยสมาคมนักบัญชี 

 
7) จริยธรรมธุรกิจ 
 บริษัทมีการกําหนดจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษรใหผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวปฏิบัติ โดยครอบคลุมการปฏิบัติตนตอ
บริษัท ผูถือหุน ลูกคา พนักงาน คูคา คูแขง สังคม และสิ่งแวดลอม   
 
8) การถวงดลุของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร  
 ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน โดย ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการ
ของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 10 คน  ซ่ึงในจํานวนนี้เปนกรรมการตรวจสอบ 3 คน   
 
9) การรวมหรือแยกตําแหนง 
 ประธานกรรมการของบริษัทมิไดเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ บริษัทมีการแยกตําแหนงและอํานาจหนาที่ระหวางประธาน
กรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการอยางชัดเจน  ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการไวอยาง
ชัดเจน  
 
10) คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
 กรรมการไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เบ้ียเลี้ยง เบ้ียประชุม และบําเหน็จ ตามที่มติที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ สวนคาตอบแทน
ผูบริหาร ซ่ึงอยูในรูปเงินเดือนและโบนัส จะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทและผลงานของผูบริหารแตละทาน ทั้งนี้ คาตอบแทน
ทั้งหมดอยูในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม  
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11) การประชุมคณะกรรมการ 
 ขอบังคับบริษัทกําหนดใหบริษัทนัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง โดยในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให
ประธานกรรมการหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายสงหนังสือประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท  
 
12) คณะอนุกรรมการ 
 นอกจากคณะกรรมการบริษัทแลว บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 1 ป เพื่อชวยใน
การกํากับดูแลกิจการ   
  
13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 บริษัทมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลไดเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน   และไดกําหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่รัดกุม ทั้งนี้ บริษัทมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอํานาจอนุมัติของฝายบริหารในแตละ
ระดับไวอยางชัดเจน และมีมาตรการที่รัดกุมในการพิจารณาการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ  
 บริษัทไดใหความสําคัญกับระบบการควบคุมการปฏิบัติการและมีการตรวจสอบและควบคุมการดําเนินการใหสอดคลองตามระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000    ในสวนการควบคุมทางการเงินบริษัทมีการจัดทํารายงานทางการเงินเสนอตอผูบริหาร และ
กรรมการผูรับผิดชอบเปนประจําทุกเดือน เพื่อติดตาม และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย และนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งให
เปนไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกูที่ไดทํากับธนาคารและสถาบันการเงิน 
 
14) รายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบจัดทํารายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับการดําเนินงานในรอบปเปรียบเทียบกับป
กอน โดยคํานึงถึงความถูกตอง ครบถวน เปนจริงและสมเหตุสมผล ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ โดยเปดเผยรายงานดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท และ
รายงานประจําป ซ่ึงบริษัทจะจัดสงรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทดังกลาวใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
 
15) ความสัมพันธกับผูลงทุน 
 ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไป บริษัทจะไดมีการเปดเผยขอมูลตางๆ ทั้งในดานขอมูลทางการเงิน และขอมูลทั่วไปในแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) และรางหนังสือช้ีชวน ตอผูลงทุนอยางถูกตองและครบถวน ตามเกณฑที่กําหนดโดย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“กลต.”) ทั้งนี้ ภายหลังจากที่หุนสามัญของบรษิัทไดเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแลว บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะเปดเผยและปรับปรุงขอมูลดังกลาวตอผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปตามมาตรฐานและเกณฑที่กําหนด
โดย กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
 สวนการดูแลติดตอสื่อสารกับผูลงทุน ผูถือหุน และหนวยงานภาครัฐตางๆ ที่เกี่ยวของ ในอนาคตบริษัทจะจัดใหมีเจาหนาที่เปนผูดูแล 
รับผิดชอบการติดตอสื่อสารดังกลาวโดยเฉพาะ  
 
 
 
 
 
 
 


