
ค ําชีแ้จงเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ

เพ่ือใหเปนไปตามนโยบายการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ด ี (Code of Best Practices) บริษัทจึงไดนํ า
หลักการดงักลาว เปนแนวทางในการดํ าเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชนตอการด ําเนินธุรกิจของบริษทั และเปน
การเสริมสรางความโปรงใส  ความมปีระสิทธภิาพของฝายจัดการ อันจะทํ าใหเกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุมผูถือ
หุน ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ซึ่งในปจจุบันบริษัทไดมีการปฏิบัติตามหลักการดังกลาวดังตอไปนี้

1.! นโยบายเกี่ยวกับการกํ ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบรษิทัไดมีการกํ าหนดนโยบายและทิศทางการดํ าเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลคาทาง

เศรษฐกจิสงูสุดแกผูถือหุนและการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน  โดยก ํากับดูแลใหฝายบริหารดํ าเนินการใหเปน
นโยบายท่ีก ําหนด รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.! สทิธิของผูถือหุน
ในป 2545 บริษัทมีการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัท โดยไดมีการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอ

มลูประกอบการประชุมตามวาระตางๆใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมตามที่กฏหมายกํ าหนด และไดมี
การจดัทํ าบนัทกึรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองครบถวน พรอมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทา
เทียมกนัในการตรวจสอบการด ําเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม โดยในแตละวาระมีความ
เห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ นอกจากน้ีภายหลังจากการเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยแลว บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มระยะเวลาลวงหนาในการจัดสงหนังสือเชิญประชุมและจะเพิ่มทางเลือกให
แกผูถอืหุนในกรณีท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได โดยสามารถมอบอ ํานาจใหกรรมการตรวจสอบได

3.! สทิธขิองผูมีสวนไดเสีย
ภายใตแนวทางการด ําเนินธุรกิจ บริษัทไดใหความสํ าคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ไมวาจะเปนผูมี

สวนไดเสียภายใน อันไดแก  พนักงานและผูบริหารของบริษัท หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน เจาหนี้การคา ลูก
หน้ีการคา รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ! คูคา : สรางความสัมพันธอันดีกับคูคา (ผูขาย : บริษัท : ลูกคา) บนรากฐานแหงผลประโยชนซึ่ง
กันและกัน

• ! ลูกคา : สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยเนนคุณภาพผลิตภัณฑ ราคาที่เหมาะสม การสง
มอบและการบริการท่ีดี

• ! เจาหนี้ : ปฏิบัตติามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง
• ! ชมุชนและสังคม : การเขาสูมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึง การให
ความสํ าคญักับสภาพแวดลอมและสังคม โดยดูแลมิใหมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน

4.! การประชุมผูถือหุน



บริษทั ถอืวา การประชุมผูถือหุนเปนเหตุการณสํ าคัญ เพื่อรายงานผลงานและตอบขอซักถามของผูถือ
หุนในประเดน็ตางๆ ในการประชุมผูถือหุนในป 2545 ท่ีผานมา ประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมี
สิทธอิยางเทาเทียมกันในการตรวจสอบการด ําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอ
แนะตางๆ หลังจากเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว บริษัทจะยังคงนโยบายดังกลาวตอไปรวมทั้งจะจัดใหมี
การบันทกึประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สํ าคัญไวในรายงานการประชุมเพิ่มเติม

5.! ภาวะผูนํ าและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูกํ าหนดนโยบาย และทิศทางการด ําเนินงานของบริษัท และกํ ากับดูแลให

ฝายบริหารด ําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกจิสงูสุดแกผูถือหุนและการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน นอกจากนี้ยังไดมีการก ําหนดขอบเขตอํ านาจ
หนาท่ีและอํ านาจอนุมัติวงเงินสํ าหรับการทํ าธรุกรรมปกติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ (ราย
ละเอียดเพิ่มเติมไดแสดงไวในสวนที ่2 ขอท่ี 9 โครงสรางการจัดการ)

6.! ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบรษิัทไดมีการกํ าหนดนโยบายใหรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ตองขอ

ความเห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชุมผูถือหุนไวเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งก ําหนด
นโยบายและวธีิการดูแลไมใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของนํ าขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน ดัง
น้ี

กํ าหนดใหผูบริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยตอสํ านักงานก ํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตาม มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานท่ีไดรับทราบขอมูลภายในเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก
หรือบคุคลทีไ่มมีหนาที่เกี่ยวของ และไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินเผยแพรตอ
สาธารณชน (รายละเอียดเพิ่มเติมไดแสดงไวในสวนที่ 2 ขอท่ี 9 โครงสรางการจัดการ)

7.! จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษทัมไิดมกีารก ําหนดขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ฝายบริหาร เปน

ลายลักษณอักษร แตบริษัทถือเปนหนาท่ีพื้นฐานของกรรมการและพนักงานทุกระดับ ที่จะตองปฏิบัติหนาที่ตาม
ภารกจิของตนดวยความซื่อสัตย สุจริต และเท่ียงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณ
ชนและสังคม ซึง่บทบาทและหนาท่ีดังกลาวไดมีการก ําหนดไวในขอบเขต อํ านาจ หนาที่ชองคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ รวมท้ังขอบังคับในการทํ างานของบริษัท  ซึ่งไดมีการก ําหนด
บทลงโทษทางวินัยไวดวย

8.! การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้นจ ํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
• ! กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 5 ทาน
• ! กรรมการตรวจสอบ 3 ทาน คิดเปนรอยละ 37.5 ของกรรมการบริษัทท้ังหมด



9.! การรวมหรือแยกตํ าแหนง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการไมเปนบุคคลเดียวกัน แตเปนตัวแทนผูถือหุนรายใหญ

อยางไรกต็าม โครงสรางคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระมากกวา 1 ใน  3 ของคณะ
กรรมการท้ังคณะ ซึ่งจะทํ าใหเกิดการถวงดลุยและการสอบทานการบริหารงาน

10.!คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษทัไดก ําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร ใหอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะ

สมกับหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย รวมทั้งอยูในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา
กรรมการและผูบริหารท่ีมีคุณสมบัติท่ีตองการไดและไดขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนแลว

11.!การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ภายหลังจากท่ีบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษทัมหาชน บริษัทไดกํ าหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษทัอยางสมํ ่าเสมอ (อยางนอย 3 เดือนตอครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ ําเปน โดยการ
ประชุมแตละคร้ังบริษัทไดมีการกํ าหนดวาระในการประชุมอยางชัดเจนและมีการสงหนังสือประชุมพรอมราย
ละเอียดลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม รวม
ท้ัง ไดมกีารจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากคณะ
กรรมการบริษัท พรอมใหคณะกรรมการบริษัทและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

12.!ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทัไดใหความสํ าคัญแกระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝาย

ตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนกลไกหลักในการสรางเสริมระบบการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามใหมีการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบจากการตรวจสอบ เพ่ือลด
ความเส่ียงในการด ําเนินธุรกิจ และกลไกหลักท่ีสํ าคัญอีกประการหนึ่งคือบริษัทไดจัดใหมีการกํ าหนดภาระหนาท่ี
ของฝายปฏบิตักิารและของผูบริหารไวอยางชัดเจน มีการแบงแยกหนาที่ของผูปฏิบัติงานและผูติดตามประเมิน
ผลออกจากกนัเพื่อใหมีการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเพียงพอ

13.!รายงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินของบริษัทและขอมูลทางการเงินท่ีปรากฏในราย

งานประจ ําป งบการเงินดังกลาวจัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่ าเสมอและใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ี
สุดในการจดัทํ า รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผู
บริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

14.!คณะอนุกรรมการ



คณะกรรมการบรษิทัไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการก ํากับดูแลกิจการของ
บริษทั โดยมกีารก ําหนดอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน
บริษทัยงัไมมกีารจัดตั้งคณะอนุกรรมการก ําหนดคาตอบแทน แตมีการพิจารณาในเบื้องตนที่เหมาะสม โดย
เปรยีบเทียบกบับริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมท้ังพิจารณาจากผลประกอบการ
ของบริษัท

สํ าหรบัหลักการการกํ ากับดูแลกิจการท่ีบริษัทอยูระหวางดํ าเนินการ คือ

1.! ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษทัมนีโยบายในการใหความสํ าคัญตอการเปดเผยขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน ตรงตอความ

เปนจริง สมํ ่าเสมอและทันเวลา ซึ่งฝายบริหารของบริษัทไดใหความสํ าคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ใน
สวนของนักลงทุนสัมพันธน้ัน ซึ่งปจจุบันบริษัทอยูระหวางการจัดตั้งหนวยงานเฉพาะขึ้น เพ่ือทํ าหนาที่ติดตอสื่อ
สารกบัผูลงทุน ผูถือหุน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
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