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การกาํกับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการบริษัท ตระหนกัถงึความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที!ดี  จงึได้นําหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการที!ดีสําหรับ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และระเบียบปฏิบตัขิองคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มา
เป็นแนวทางหลกัในการกํากบัดแูล โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจดัการธุรกิจที!มีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส ซื!อสตัย์ สุจริต 
รับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบตังิาน  มีความเป็นธรรมและคํานงึถงึสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย อย่างครบถ้วน เหมาะสม ซึ!งสอดคล้องกบั
พื 8นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความสมดลุและพร้อมตอ่การเปลี!ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีภมูิคุ้มกนัที!ดี ซึ!งต้องอาศยัความรู้ ความ
รอบคอบ ความระมดัระวงัและคํานึงถงึคณุธรรมในการดําเนินงาน  

หลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดีของบริษัท ได้ผ่านการเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท ครั 8งที! 7/2545 เมื!อวนัที! 11 พฤศจิกายน 
2545 ประกอบด้วยนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน ซึ!งบริษัทได้มีการทบทวนความเหมาะสม
เป็นประจํา และเหน็วา่ยงัเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั โดยบริษัทได้แจกให้กบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และเผยแพร่
รายละเอียดบน website ของบริษัท (http://www.thanulux.com) เพื!อเป็นแนวทางในการปฏิบตัตินในการดําเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยดึ
ในการทํางาน ซึ!งครอบคลมุเนื 8อหา 5 หมวด ดงันี 8  
 

หมวดที� 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัถงึสิทธิของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นซึ!งเป็นเจ้าของบริษัท เป็นสิทธิขั 8นพื 8นฐานที!ผู้ ถือหุ้น

ต้องได้รับโดยเท่าเทียมตามที!กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและกฎหมายที!เกี!ยวข้อง เช่น การซื 8อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉนัทะให้บคุคลอื!นเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื!อร่วม
ตดัสินใจในเรื!องสําคญัของบริษัท แตง่ตั 8งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคลและกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ แตง่ตั 8งและกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบญัชี และการอนมุตัใินเรื!องอื!นตามที!กฎหมายกําหนด สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเหน็และ
ซกัถามในการประชมุผู้ ถือหุ้น และสิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทนัเวลา สิทธิในการได้รับการปฏิบตัทีิ!เทา่เทียมกนัในการ
รับซื 8อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น   

เพื!อเป็นการอํานวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั 8นพื 8นฐานดงักล่าว บริษัทจงึให้ความสําคญัในการเปิดเผย
ข้อมลูข่าวสารที!ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ ถือหุ้น เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสามารถใช้สิทธิVได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยมี
การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที!สําคญับนเว็บไซต์ของบริษัท ทั 8งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูข่าวสารอย่างทั!วถงึ 
ในปี 2555 บริษัทได้ดําเนินการในเรื!องตา่งๆ ดงันี 8 

1.1 สิทธิในการรับทราบข้อมลู ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารทั 8งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th)  และเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(www.thanulux.com) เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นมีช่องทางรับข่าวสารข้อมลูของบริษัทได้มากขึ 8น เช่น ผลการดําเนินงาน ข้อมลูการ
ทํารายการที!เกี!ยวโยงกนั การซื 8อขายสินทรัพย์ที!สําคญั รายชื!อผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น เพื!อประชมุสามญัประจําปีปัจจุบนัก่อนวนัประชมุ ข้อมลูที!จําเป็นต่อการตดัสินใจของผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุ
ผู้ ถือหุ้นภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ  

1.2 สิทธิในการเสนอเรื!องเพื!อบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอชื!อบคุคลเพื!อพิจารณารับการเลือกตั 8งเป็นกรรมการ
บริษัท บริษัทให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอเรื!องเพื!อบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอชื!อบคุคลเพื!อพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตั 8งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ครั 8งที! 38 ตั 8งแตว่นัที! 1 - 30 
ธนัวาคม 2554 เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและตรวจสอบ โดยบริษัทได้กําหนดขั 8นตอน วธีิการ 
และหลกัเกณฑ์ เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท ตั 8งแตว่นัที! 11 พฤศจิกายน 2554 พร้อมทั 8งได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่าน
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ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึ!งไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุหรือเสนอชื!อบคุคลใดเป็นกรรมการ
บริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตอ่ย่างใด ซึ!งบริษัทได้แจ้งให้ทราบแล้วในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที! 38 

1.3 สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  บริษัทจดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นประจําทกุปี ภายใน 4 เดือน นบัตั 8งแตว่นั
สิ 8นรอบปีบญัชีของบริษัท ในปี 2555 บริษัทจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 8งที! 38 เมื!อวนัองัคารที! 24 เมษายน 2555  เวลา 
11.00 น.  โดยบริษัทจดัประชมุ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์  เลขที! 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพฯ ซึ!งเป็นสถานที!เดียวกนัทกุปีเพื!อไม่ให้ผู้ ถือหุ้นสบัสน ทั 8งนี 8ได้จดัให้มีการเลี 8ยงรับรองที!เหมาะสมแก่ผู้ ถือหุ้นที!
มาร่วมประชมุด้วย 

 
การดาํเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท แจ้งกําหนดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและวาระการประชมุ ทั 8งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ตั 8งแตว่นัที! 23 กมุภาพนัธ์ 2555 เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชมุ เป็นเวลา 2 เดือน พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 
บริษัทได้เผยแพร่หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ ซึ!งมีการกําหนดวาระการประชมุพร้อมข้อเทจ็จริงและเหตผุล รวมทั 8งความเหน็ของ

คณะกรรมการบริษัทในทกุวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นทั 8งหมด ประกอบด้วย รายงานประจําปี งบการเงิน ประวตัิ
ของบคุคลที!ได้รับการเสนอชื!อให้เลือกตั 8งเป็นกรรมการบริษัท นิยามกรรมการอิสระ ข้อมลูกรรมการตรวจสอบที!บริษัทเสนอชื!อให้เป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะ ข้อบงัคบัของบริษัทในส่วนที!เกี!ยวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เอกสารและหลกัฐานที!ผู้ เข้าร่วมประชมุต้องแสดงในการ
เข้าร่วมประชมุ ขั 8นตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และ แผนที!ของสถานที!จดัประชมุ ข้อมลูทั 8งหมด
จดัทําทั 8งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) เมื!อวนัที! 22 มีนาคม 2555 (ล่วงหน้า 30 วนัก่อน
วนัประชมุ) เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถงึข้อมลูได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมลูมากยิ!งขึ 8น  

บริษัทได้ให้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ!งเป็นนายทะเบียนบริษัท ส่งมอบหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ
พร้อมเอกสารประกอบการประชมุผู้ ถือหุ้นทั 8งหมด ที!มีข้อมลูเหมือนกบัข้อมลูที!เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ในรูปแบบเอกสารทั 8ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ให้ผู้ ถือหุ้นในวนัที! 5 เมษายน 2555 (ล่วงหน้า 19 วนัก่อนวนัประชมุ) ซึ!งเป็นระยะเวลาที!มากกว่ากฎหมาย
กําหนด เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาข้อมลูล่วงหน้า พร้อมทั 8งได้ประกาศลงในหนงัสือพิมพ์รายวนัฉบบัภาษาไทย เรื!องคําบอกกล่าวเรียก
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ติดตอ่กนั 3 วนั ตั 8งแตว่นัที! 10 เมษายน 2555 และล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ 7 วนั เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอ
สําหรับการเตรียมตวัก่อนมาเข้าร่วมประชมุ 

นอกจากนี 8 ผู้ ถือหุ้นสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะที!ได้จดัทําและปฏิบตัติามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ ซึ!งมี 3 แบบ 
คือแบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) โดยสามารถเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ!งแบบ
ใดเทา่นั 8น  

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นที!มอบฉันทะให้บคุคลอื!นเข้าร่วมประชมุแทนสามารถส่งใบมอบฉนัทะเป็นการล่วงหน้าได้ไม่น้อยกวา่ 
1 วนัทําการ เพื!อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานการเข้าร่วมประชมุเป็นการล่วงหน้า  

การดาํเนินการวันประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นและให้ความสําคญัตอ่การประชมุผู้ ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที!ที!จะต้องเข้าร่วม

ประชมุทกุครั 8ง เพื!อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามข้อมลูเกี!ยวกบับริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 8งที! 38 ประจําปี 2555 เมื!อวนัที! 24 
เมษายน 2555  ประธานกรรมการและกรรมการบริษัททั 8ง 10 ท่าน ประธานกรรมการและกรรมการชดุย่อย ทั 8ง 5 ชดุ ประกอบด้วย 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี!ยง  กรรมการบริหาร และผู้บริหารสงูสดุ
ด้านบญัชีและการเงิน เข้าร่วมประชมุครบทกุทา่น และมีผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชมุและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน มีการ
บนัทกึรายชื!อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหาร รวมทั 8งผู้สอบบญัชีที!เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในรายการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที! 38 ที!เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) 
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บริษัทได้จดัเตรียมเจ้าหน้าที!ต้อนรับ และรับลงทะเบียนในจํานวนที!เหมาะสม ใช้ระบบสารสนเทศในการลงทะเบียนเพื!อให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็ว เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั!วโมงก่อนเริ!มประชมุ และตอ่เนื!องจนกว่าการประชมุจะแล้วเสร็จ โดย
บริษัทได้แจกป้ายคะแนนและบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ ถือหุ้นทกุรายเพื!อใช้ในการลงคะแนนเสียง สําหรับผู้ ถือหุ้นที!ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ!ง หรือกรรมการตรวจสอบซึ!งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ!งเข้า
ประชมุแทน เพื!อเป็นตวัแทนรักษาสิทธิของตน นอกจากนี 8ได้อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยจดัให้มีอากรแสตมป์เพื!อตดิในหนงัสือ
มอบฉนัทะ และบริการอาหารว่าง               

ก่อนเริ!มการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ที!ประชมุรับทราบถงึจํานวนและสดัส่วนผู้ ถือหุ้นที!เข้าร่วมประชมุ 
หลงัจากนั 8นประธานกรรมการบริษัทเปิดประชมุ แนะนํากรรมการบริษัท และมอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ดําเนินการตาม
ระเบียบวาระ และกรรมการผู้จดัการแนะนําเลขานกุารบริษัท  ผู้บริหาร  ผู้สอบบญัชี  และให้เลขานกุารแจ้งเรื!องที!เป็นสาระสําคญัก่อน
เริ!มการประชมุ  ดงันี 8  

1. คณะกรรมการบริษัท มีมตอินมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 ในอตัรา
หุ้นละ 0.4638 บาท เป็นเงิน 55.656 ล้านบาท จากกิจการ BOI ในวนัที! 7 กนัยายน 2554 

2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื!องที!เหน็ว่าสมควรบรรจเุป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื!อบคุคล
เพื!อเข้ารับการเลือกตั 8งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการกําหนดวาระการประชมุ ในระหว่างวนัที! 1 ธนัวาคม ถงึวนัที! 30 
ธนัวาคม 2554 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื!องเพื!อบรรจเุป็นวาระ และ/หรือ เสนอชื!อบคุคลเพื!อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั 8งเป็นกรรมการแตอ่ย่างใด 

3. ชี 8แจงวธีิการลงคะแนน และวธีิการนบัคะแนนอย่างชดัเจน ซึ!งการลงคะแนนและนบัคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย ใช้ระบบ
สารสนเทศในการนบัคะแนนเพื!อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว โปร่งใส มีบตัรลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุ
วาระ และจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้ ไม่เหน็ด้วย และ/หรือ งดออกเสียง ยกเว้นวาระเลือกตั 8งกรรมการบริษัท จะเลือกตั 8ง
เป็นรายบคุคล และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น/ผู้ รับมอบฉนัทะทกุคน การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผู้ ที!ไม่เห็นด้วย 
และ/หรืองดออกเสียงเทา่นั 8นและจะนํามาหกัออกจากจํานวนเสียงทั 8งหมดที!เข้าร่วมประชมุส่วนที!เหลือจะถือวา่เป็นคะแนน
เสียงที!เหน็ด้วยในวาระนั 8นๆ ในปี 2555 การลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระ สามารถดไูด้จากรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที! 38 ที!บริษัทเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท  

 
ระหวา่งการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น กรรมการผู้จดัการในฐานะผู้ ดําเนินการประชมุได้ดําเนินการประชมุตามลําดบัวาระที!ได้แจ้งผู้

ถือหุ้นไว้ ไม่มีการสลบัวาระ และไม่มีการเพิ!มวาระการประชมุหรือเปลี!ยนแปลงข้อมลูสําคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า อีกทั 8ง
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอย่างเทา่เทียมกนัในการแสดงความคดิเหน็และซกัถามได้ทกุวาระ สําหรับผู้ ถือหุ้นที!มาร่วมประชุม
ภายหลงัจากการเริ!มประชมุแล้ว บริษัทเปิดโอกาสให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที!เหลืออยู่และนบัเป็นองค์ประชมุตั 8งแต่วาระที!ใช้
สิทธิในการออกเสียงเป็นต้นไป  

สําหรับระยะเวลาในการประชมุ ได้จดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและเพียงพอกบัการนําเสนอประเดน็ตา่งๆของแตล่ะวาระก่อน
ลงคะแนนเสียง และในการสรุปผลการลงมตแิตล่ะวาระ บริษัทได้ทําการนบัคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode พร้อมแสดงผลการลงมติ
บนจอภาพให้ผู้ ถือหุ้นทราบผลการลงมตทิั 8งเหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทนัที รวมทั 8งบริษัทได้เชิญผู้สอบบญัชีของบริษัทมาเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนในที!ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย  

ในปี 2555 ไม่มีผู้ ถือหุ้นขอเพิ!มวาระการประชมุ แตมี่ข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นในวาระที! 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึ!งประธาน
กรรมการ  กรรมการผู้จดัการ  และกรรมการรองผู้จดัการและCFO ได้ตอบข้อซกัถามและชี 8แจงตอ่ผู้ ถือหุ้น นอกจากนี 8ในวาระที! 7 
พิจารณาเรื!องอื!นๆ มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ!มเตมิ ซึ!งประธานกรรมการได้ตอบคําถามและชี 8แจงตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างละเอียด ดขู้อมลูได้จาก
รายงานการประชมุสามญัถือหุ้นที!เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัท 
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สําหรับวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นที!สําคญั  ได้แก่ 
(1) การจ่ายเงนิปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี!ยวกบัการจดัสรรกําไร การจ่ายเงินปันผล ซึ!งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที!จ่ายระหวา่งปีปัจจบุนักบัปีที!ผ่านมา พร้อมทั 8งระบวุนักําหนด
รายชื!อผู้ ถือหุ้นที!มีสิทธิรับเงินปันผล และวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น 

(2) การแต่งตั ,งกรรมการบริษัท : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกตั 8งกรรมการเป็นรายคน โดยมีข้อมลูเบื 8องต้นของ
บคุคลที!เสนอให้เลือกตั 8งเป็นกรรมการ พร้อมทั 8งระบกุารดํารงตําแหน่งในกิจการอื!น โดยระบไุว้ชดัเจนหากเป็นบริษัทที!
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท การถือหุ้นในบริษัท จํานวนครั 8งการเข้า
ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท (กรณีเสนอชื!อกรรมการเดมิกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่) ประเภทกรรมการที!จะเสนอแตง่ตั 8ง 
ซึ!งได้ผ่านการพิจารณากลั!นกรองจากคณะกรรมการสรรหา  

(3) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี!ยวกบัจํานวนเงินค่าตอบแทนที!เสนอ ซึ!งเป็นไปตามนโยบายและ
เงื!อนไขของคา่ตอบแทนกรรมการ ที!ได้ผ่านการพิจารณากลั!นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ทั 8งนี 8บริษัทได้
เสนอวงเงินคา่ตอบแทนเพื!อให้ที!ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัเิป็นประจําทกุปี และเปิดเผยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชดุย่อย ในแบบ 56 – 1 และในรายงานประจําปี  

(4) การแต่งตั ,งผู้สอบบัญชีและกําหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญชี : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี!ยวกบั ชื!อผู้สอบบญัชี สํานกั
งานสอบบญัชี ความเป็นอิสระ ความสมัพนัธ์กบับริษัท จํานวนปีที!ทําหน้าที! เหตผุลในการเปลี!ยนผู้สอบบญัชี (ถ้ามี) และ
ข้อมลูเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีระหว่างปีปัจจบุนักบัปีที!ผ่านมา โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั 8งเปิดเผยคา่บริการอื!นที!มีการรับบริการจากสํานกังานสอบบญัชีที!ผู้สอบบญัชีสงักดั ทั 8งของบริษัทและบริษัท
ย่อย 

การดาํเนินการหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
เลขานกุารบริษัทได้บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้อย่างชดัเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ทั 8งจํานวนคะแนนเสียงที!ได้รับในแตล่ะ

วาระทั 8งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และบนัทกึคําถามและคําตอบไว้ในรายงานการประชมุ (ถ้ามี) ซึ!งรายงานการประชมุ
ดงักล่าวได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหน่วยงานที!เกี!ยวข้องภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น และได้เผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซต์ของบริษัทด้วย สําหรับผู้ ถือหุ้นที!ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทได้จดัทําวีดีทศัน์บรรยากาศการประชมุ เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัท เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมลูการประชมุ  

จากความมุ่งมั!นในการจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ส่งผลให้บริษัท ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปี 2555 ในระดบั “ดีเยี!ยม+สมควรได้รับเป็นตวัอย่าง” ตอ่เนื!องเป็นปีที! 4 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  

 หมวดที�  2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทให้ความเคารพตอ่สิทธิแหง่ความเป็นเจ้าของของผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยได้ดําเนินการ

ตา่งๆ ดงันี 8 
2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 
(1) หากเป็นผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุรวมทั 8งเอกสารประกอบการประชมุ และรายงานการประชมุ 

บริษัทมีการแปลเป็นภาษาองักฤษและจดัส่งไปพร้อมกบัชดุภาษาไทย หรือสามารถดไูด้จากเว็บไซต์ของบริษัท  ซึ!งมีทั 8ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

(2) เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในกิจการตา่งๆ ของบริษัทตามระเบียบวาระการ
ประชมุ หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ สามารถมอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ!ง หรือมอบฉนัทะให้แก่กรรมการ
ตรวจสอบ ซึ!งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ!งเข้าร่วมประชุมเพื!อเป็นตวัแทนรักษาสิทธิแทนตนเองได้ ซึ!งบริษัท
ได้ให้ชื!อ ที!อยู่ และการมีส่วนได้เสียในวาระการประชมุของกรรมการตรวจสอบทั 8ง 4 คน ไว้ในหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ  
เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้ข้อมลูดงักล่าว     
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 บริษัทได้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. โดยได้แนบไปพร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุ เพื!อสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้น
ใช้หนงัสือมอบฉนัทะที!สามารถกําหนดทศิทางการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี 8ผู้ ถือหุ้นยงัสามารถ Download หนงัสือ
มอบฉนัทะที!ได้จดัทําและปฏิบตัติามประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึ!งมี 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ 
ข. และแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั 8งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น) โดยสามารถเลือกหนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ!ง  

(3) การกําหนดสิทธิออกเสียงในที!ประชุม เป็นไปตามจํานวนหุ้นที!ผู้ ถือหุ้นถืออยู่โดยหนึ!งหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหนึ!งเสียง 
(4) บริษัทดําเนินการประชมุตามลําดบัระเบียบวาระการประชมุที!ได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ  ไม่เพิ!มวาระการประชมุหรือ

เปลี!ยนแปลงข้อมลูสําคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
(5) การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย มีบตัรลงคะแนนเสียงทกุวาระและป้ายคะแนนแจกให้ผู้ ถือหุ้น 

เพื!อให้กระบวนการนบัคะแนนดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนบัคะแนนเฉพาะผู้ ที!ไม่เหน็ด้วย และ/
หรืองดออกเสียงเทา่นั 8น แล้วจะนํามาหกัออกจากจํานวนเสียงทั 8งหมดที!เข้าร่วมประชมุ ส่วนที!เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนที!
เหน็ด้วย ดงันั 8นหากวาระใดวาระหนึ!งมีผู้ ถือหุ้นที!ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวจะลงนามในบตัรลงคะแนน 
แล้วชปู้ายคะแนนที!ได้รับเมื!อขณะลงทะเบียนขึ 8น ซึ!งป้ายคะแนนนั 8นจะมีชื!อของผู้ เข้าประชมุ จํานวนหุ้นที!ถือหรือที!ได้รับ
มอบฉนัทะ และแถบ Barcode เจ้าหน้าที!จะบนัทกึคะแนน พร้อมทั 8งเก็บบตัรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลกัฐาน เพื!อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ สําหรับวาระเลือกตั 8งกรรมการนั 8น ได้กําหนดให้เลือกตั 8งกรรมการเป็นรายบคุคล เพื!อให้สิทธ์ผู้ ถือ
หุ้นในการลงคะแนนเลือกตั 8งกรรมการแตล่ะทา่นอย่างเป็นอิสระ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะที!เข้าร่วมประชมุทกุรายไว้เป็นหลกัฐาน ในการประมวลผลนั 8น ระบบ Barcode จะนบัคะแนนและแสดงผลบน
หน้าจอที!อยู่ในห้องประชมุทนัที นอกจากผู้สอบบญัชีที!เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนแล้ว ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นยงัสามารถ
ทราบคะแนนในแตล่ะวาระว่ามีผู้ เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วยและงดออกเสียงไปพร้อมกนัทนัที 
สรุปจาํนวนผู้ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั,งที� 38 เมื�อวันอังคารที� 24 เมษายน 2555 
 จํานวนราย จํานวนหุ้น % 
ผู้ ถือหุ้นตามทะเบียน 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะที!เข้าร่วมประชมุวาระที! 1 ถงึ 6 

665 
134 

120,000,000 
109,624,887 

100 
91.35 

 
สรุปผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ 

วาระที! เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 
 ราย หุ้น % ราย หุ้น % ราย หุ้น % 

1-6 134 109,624,887 100 - - - - - - 
 

2.2 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดแูลการใช้ข้อมลูภายใน โดยกําหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจที!ต้องปฏิบตัติอ่
บริษัทและผู้ ถือหุ้น และกําหนดไว้ในจรรยาบรรณพนกังานเพื!อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน ปฏิบตัหิน้าที!ด้วยความซื!อสตัย์ 
มีความรับผิดชอบ มีวนิยั และมีจิตสํานกึที!ดีตอ่ส่วนรวมและตอ่ตนเอง ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที!แสวงหาประโยชน์เพื!อตนเองและ/หรือผู้ อื!น
โดยมิชอบ รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท โดยไม่นําข้อมลูและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื!อประโยชน์ของตนเองและ/หรือ
ผู้ อื!น และห้ามกระทําการอนัเป็นการสนบัสนนุบคุคลอื!นใดให้ทําธุรกิจแข่งขนักบับริษัท ซึ!งบริษัทได้แจกจ่ายคูมื่อดงักล่าวให้แก่กรรมการ
บริษัท ผู้บริหารและพนกังาน เพื!อเป็นแนวทางในการปฏิบตัตินในการดําเนินธุรกิจ และเป็นหลกัยดึถือในการทํางาน ทั 8งนี 8 บริษัทได้
เผยแพร่ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท ซึ!งที!ผ่านมายงัไม่เคยมีปัญหาดงักล่าวเกิดขึ 8น 

2.3 การซื ,อขายหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทมีการกําหนดเรื!องการซื 8อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทไว้ในจรรยาบรรณพนกังาน 
ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังาน ซึ!งอยู่ในหน่วยงานที!รับทราบข้อมลูภายในทําการซื 8อหรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 
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1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน โดยทําเป็นจดหมายแจ้งเตือนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ ที!เกี!ยวข้องรับทราบเป็น
ประจําทกุไตรมาส นอกจากนั 8นยงักําหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร (รวมทั 8งคูส่มรสและบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะ) มีหน้าที!รายงาน
การถือครองหลกัทรัพย์ หากมีการซื 8อขายหุ้นของบริษัทจะต้องแจ้งตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และส่งสําเนาให้เลขานกุารบริษัทเพื!อรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครั 8งตอ่ไป ซึ!งในการประชมุ
คณะกรรมการบริษัททกุครั 8ง จะมีวาระการถือหลกัทรัพย์บริษัทของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมคูส่มรสและบตุรที!ยงัไม่บรรลนิุตภิาวะซึ!ง
เป็นวาระประจําสําหรับการประชมุคณะกรรมการบริษัท   

ในปีที!ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ได้ปฏิบตัติามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏวา่มีการซื 8อขายหุ้น
ในช่วงเวลาที!ห้ามมีการซื 8อขาย 

2.4 การดาํเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทดําเนินการกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที!
เกี!ยวโยงกนั ด้วยความรอบคอบ มีเหตมีุผล คํานงึถงึประโยชน์สงูสุดของบริษัท และการกําหนดราคาเป็นไปตามเงื!อนไขการค้าที!เป็น
ธรรม เสมือนการทํารายการกบับคุคลทั!วไป จดัวางระบบการปฏิบตัใินเรื!องดงักล่าวด้วยความโปร่งใสและปฏิบตัติามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยกําหนดเป็นนโยบายหนึ!งในการกํากบัดแูลกิจการที!ดี และกําหนดไว้ในจริยธรรมที!ต้องปฏิบตัติอ่บริษัท
และผู้ ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมลูเพื!อให้เกิดความเท่าเทียมกนัในการรับทราบข้อมลู 

(1)  การจดัทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบคุคลที!มีความเกี!ยวข้อง บริษัทกําหนดให้กรรมการ และ
ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ ที!มีความเกี!ยวข้อง ตอ่เลขานกุารบริษัท เพื!อสําเนารายงานเสนอตอ่ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ ตามหลกัเกณฑ์ที!พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และทํารายงานทกุครั 8งที!มี
การเปลี!ยนแปลง ในปี 2555 กรรมการและผู้บริหาร ได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ที!กําหนด 

(2)  บริษัทได้กําหนดให้มีวาระการอนมุตัหิลกัการเกี!ยวกบัข้อตกลงทางการค้าที!มีเงื!อนไขการค้าทั!วไป ในการทําธุรกรรม 
ระหวา่งบริษัท กบั กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที!มีความเกี!ยวข้อง ในเดือนพฤษภาคมของทกุปี หลงัจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
เพื!อให้กรรมการบริษัทชดุใหม่ได้ทราบเกี!ยวกบัเรื!องดงักล่าว          และได้กําหนดให้มีวาระรายงานการทําธุรกรรมดงักล่าวเป็นประจําทกุ
ไตรมาส เพื!อรายงานให้คณะกรรมการรับทราบอย่างสมํ!าเสมอ 

(3)  การทํารายการที!เกี!ยวโยงที!เข้าข่ายต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท เลขานกุารบริษัทจะนําเรื!องเสนอตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นก่อนนําเสนอตอ่ที!ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในการประชมุได้กําหนดให้กรรมการ
บริษัทที!มีส่วนได้เสียในวาระใด ต้องออกจากห้องประชมุ และไม่ออกเสียงในวาระนั 8น เพื!อให้กรรมการที!ไม่มีส่วนได้เสียสามารถแสดง
ความคดิเห็นได้อย่างเตม็ที!และมีอิสระในการลงมต ิ โดยเลขานกุารบริษัทจะแจ้งให้ที!ประชมุทราบวา่ กรรมการบริษัทที!มีส่วนได้เสียมีใคร
บ้างที!ต้องออกจากห้องประชมุ เมื!อเสร็จสิ 8นการประชมุ บริษัทได้แจ้งมตทีิ!ประชมุผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
และเวบ็ไซต์ของบริษัททั 8งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ โดยเปิดเผยชื!อคูส่ญัญา บคุคลที!เกี!ยวโยงกนั นโยบาย
ในการกําหนดราคา มลูคา่ของรายการ มลูเหตขุองการทํารายการ และรายละเอียดอื!นๆ ที!เกี!ยวข้อง รวมทั 8งความเห็นของคณะกรรมการ
เกี!ยวกบัรายการดงักล่าว นอกจากนี 8 บริษัทมีการบนัทกึในรายงานการประชมุ สามารถตรวจสอบได้ และได้เปิดเผยการทํารายการที!เกี!ยว
โยงกนัของปี 2555 ไว้ในแบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี(แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) ในปี 2555 บริษัทไม่มีการทํา
รายการเกี!ยวโยงกนัหรือซื 8อขายทรัพย์สินที!เป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัติามกฎเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 หมวดที�  3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัท ยดึมั!นในความรับผิดชอบและเคารพตอ่สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มทั 8งภายในและภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น 
ลกูค้า พนกังาน คูค้่า เจ้าหนี 8 ชมุชน สงัคมและสิ!งแวดล้อมที!บริษัทตั 8งอยู่ รวมทั 8งการแข่งขนัทางการค้า มุ่งมั!นดําเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบ เพื!อความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจร่วมกนั เอื 8อประโยชน์ซึ!งกนัและกนั ส่งผลให้สามารถดําเนินธุรกิจได้อย่างยั!งยืน  
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จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน 
บริษัทได้จดัทําจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังานขึ 8นเพื!อให้เกิดความมั!นใจว่า สิทธิตามกฎหมายที!เกี!ยวข้องของผู้ มีส่วน

ได้เสียทกุฝ่าย จะได้รับการดแูลอย่างเป็นธรรม โดยจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร แจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบั และ
เปิดเผยผ่านระบบอินทราเน็ต และเวบ็ไซต์ของบริษัท เพื!อยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัติอ่ผู้ มีส่วนได้เสียที!เกี!ยวข้องทกุฝ่ายอย่างเคร่งครัด 
เพราะธุรกิจจะอยู่ได้ต้องมีจริยธรรมและคณุธรรมที!ดี   

ผู้ถือหุ้น   
บริษัทเคารพในสิทธิของผู้ ถือหุ้นทั 8งรายใหญ่และรายย่อยตามที!กําหนดไว้โดยกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ โดยบริษัทปฏิบตัิ

ตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั เป็นตวัแทนที!ดีของผู้ ถือหุ้นในการดําเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า รวมถงึให้ผลตอบแทนอย่างเป็น
ธรรมตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นอกจากนี 8บริษัทมีกลไกทําให้ผู้ ถือหุ้นมีความเชื!อมั!นว่าจะได้รับข้อมลูที!ถกูต้อง มีการ
ควบคมุการทํารายการระหว่างกนั มีมาตรการป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ และป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทไปใช้เพื!อ
ประโยชน์ส่วนตน รวมทั 8งเพื!อการซื 8อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน ซึ!งได้ระบุ
แนวปฏิบตัไิว้ในจรรยาบรรณพนกังาน 

บริษัทได้เชิญผู้ ถือหุ้นทกุรายเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในทกุวาระ มีสิทธิที!จะได้
ข้อมลูข่าวสารที!สําคญั เช่น รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส การเปิดเผยเรื!องการลงทนุ รายการที!เกี!ยวโยงกนั 
โดยบริษัทเปิดเผยข้อมลูผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) 

ในปี 2555 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2554 ในอตัรา 1.10 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 48.93 ของกําไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุ้นละ 0.4638 บาท เมื!อวนัที! 7 
กนัยายน 2554 และจ่ายส่วนที!เหลืออีก 0.6362 บาทตอ่หุ้น ในวนัที! 18 พฤษภาคม 2555 ซึ!งเป็นอตัราที!สงูกวา่นโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลที!กําหนดไว้ คือ อตัราหุ้นละ 0.20 บาท นบัเป็นการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทอย่างตอ่เนื!อง ซึ!งถือเป็นการสร้างความมั!ง
คั!งในระยะยาวให้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่างแท้จริง 
 ลูกค้า   
 บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยดึถือความซื!อสตัย์ ยตุธิรรมให้ข้อมลูที!ถกูต้องแก่ลกูค้า คําร้องเรียนของลกูค้าได้รับการเอาใจใส่และ
ดําเนินการอย่างเป็นธรรม เพื!อสนองตอบความต้องการของลกูค้าอย่างรวดเร็ว พฒันาสินค้าและบริการให้ตรงกบัความต้องการของ
ลกูค้า คดิค้นนวตักรรม เพื!อเพิ!มคณุคา่ให้แก่สินค้าและบริการอย่างต่อเนื!อง ด้วยระบบบริหารคณุภาพ ISO9001 ด้านการออกแบบและ
ผลิตเสื 8อผ้าและเครื!องหนงั  รวมถงึรักษาความลบัทางการค้าของลกูค้า จากการสํารวจความพงึพอใจของลกูค้าในเรื!องคณุภาพ การ
บริการ และการส่งมอบสินค้า บริษัทได้รับคะแนนความพงึพอใจมากกวา่ 85 % 

ทั 8งนี 8  บริษัทมีศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ เป็นสื!อกลางรับฟังความคดิเหน็ คําติ-ชม และข้อเสนอแนะของลกูค้า สามารถตดิตอ่ได้ทาง
โทรศพัท์หมายเลข 0-2295-0911-9, 0-2295-4171-80, 0-2681-3441-50 กด 101 

พนักงาน   
บริษัทตระหนกัดีวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที!มีคา่สงูสดุ และเป็นหวัใจสําคญัที!จะนําพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จ บริษัทจงึปฏิบตัิ

ตอ่พนกังานตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดี โดยเคารพตอ่ศกัดิVศรีความเป็นมนษุย์ สิทธิมนษุยชน จริยธรรม สนบัสนนุ ส่งเสริม ฝึกฝน
อบรม และพฒันาความรู้ของพนกังานอย่างทั!วถงึ เปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความสามารถตามศกัยภาพของแตล่ะคน ตลอดจน
ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการกําหนดทศิทางการพฒันาและการดําเนินงานของบริษัท เพื!อสร้างความเจริญก้าวหน้ามั!นคงใน
อาชีพ โดยบริษัทได้ให้ผลตอบแทนแก่พนกังานด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตังิานของพนกังานแตล่ะคน (รายละเอียดการส่งเสริมและพฒันาความรู้ให้กบัพนกังาน อยู่ในหวัข้อ “นโยบายการพฒันาบคุลากร) 

นอกจากนี 8 บริษัทได้ดแูล รักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยคํานงึถงึความปลอดภยัตอ่ชีวติ สขุภาพ และทรัพย์สินของ
พนกังาน โดยจดัให้มีพนกังานรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั!วโมง ตดิตั 8งระบบสญัญาณเตือนภยัภายในอาคาร มีเครื!องมืออปุกรณ์
ด้านความปลอดภยัและรถดบัเพลิง อบรมและซ้อมดบัเพลิงเบื 8องต้น  ซ้อมอพยพหนีไฟ  การใช้อปุกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบคุคล เพื!อให้
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พนกังานเกิดความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางการปฏิบตัิที!ถกูต้องตรงตามระบบมาตรฐานความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม  และยงัจดัให้
มีสวสัดกิารต่างๆ แก่พนกังาน เพื!อที!จะส่งเสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวติและความเป็นอยู่ที!ดีขึ 8น  เช่น 

- จดัให้มีห้องพยาบาล โดยมีแพทย์ประจําสปัดาห์ละ 2 วนั และพยาบาลประจําทกุวนั 

- การตรวจสขุภาพประจําปี 

- ชดุฟอร์มพนกังาน 

- สวสัดกิารซื 8อสินค้าราคาพิเศษ  เพื!อช่วยเรื!องการครองชีพของพนกังาน 

- ร่วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ในโครงการเงินกู้อตัราดอกเบี 8ยตํ!าเพื!อที!อยู่อาศยั 

- หอพกัสําหรับพนกังานที!ไปปฏิบตังิานต่างจงัหวดั 

- เงินอดุหนนุให้พนกังานตามผลงาน 

- กองทนุสํารองเลี 8ยงชีพเพื!อการออมเงินในอนาคต 

- เงินชดเชยเมื!อเกษียณอายุการทํางาน 

- เงินช่วยเหลือกรณีบดิา มารดา คูส่มรส พนกังาน เสียชีวติ 

- เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานประสบอคัคีภยั  และภยัธรรมชาตอืิ!น เช่น อทุกภยั  วาตภยั 

- จดัอบรมและสมัมนาทั 8งภายในและภายนอกให้กบัพนกังาน เพื!อส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ 

- เงินรางวลัสําหรับพนกังานที!ทํางานครบ 10 , 20 , 30 ปี 
นอกจากนี 8  บริษัทจดัตั 8งคณะกรรมการสวสัดกิารเพื!อเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวสัดกิาร และเป็น

สื!อกลางในการให้ความช่วยเหลือในเรื!องสวสัดกิารตา่งๆ ให้แก่พนกังานได้อย่างทั!วถงึและเป็นช่องทางในการสื!อสาร เสนอแนะ หรือร้อง
ทกุข์ในเรื!องตา่งๆ ในการทํางานผ่านคณะกรรมการสวสัดกิารอีกด้วย 

คู่ค้า 
บริษัท ได้ปฏิบตัิตอ่คูค้่า ตามข้อตกลง เงื!อนไขทางการค้า และให้ข้อมลูที!ถกูต้อง มีการสร้างสมัพนัธภาพและความเข้าใจที!ดีตอ่

กนั รวมถงึแลกเปลี!ยนความรู้ ร่วมกนัพฒันาสินค้าเพื!อเพิ!มคณุคา่ ไม่เรียก  รับ หรือยินยอมที!จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื!นใด ซึ!งอยู่
นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า ในปี 2555 ไม่มีกรณีที!ไม่ปฏิบตัติามสญัญาที!มีตอ่คูค้่า 

เจ้าหนี ,  
บริษัท ปฏิบตัติอ่เจ้าหนี 8อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยปฏิบตัติามเงื!อนไขข้อกําหนดของสญัญาอย่าง

เคร่งครัด ในปีที!ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินให้กบัเจ้าหนี 8การค้าตรงตาม Credit term ที!ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิดนดัชําระแตอ่ย่างใด   
ชุมชน  สังคม และสิ�งแวดล้อม 
บริษัท ดําเนินธุรกิจโดยคํานงึถงึผลกระทบตอ่ชมุชน สงัคม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ!งแวดล้อม มีการปลกูฝังจิตสํานึกความ

รับผิดชอบให้เกิดขึ 8นกบัพนกังานในบริษัทอย่างตอ่เนื!อง สนบัสนนุกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยส่วนรวม และกระทํา
การใดๆ โดยคํานงึถงึผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ!งแวดล้อม เช่น การพฒันาเสื 8อ Easy Clean & Easy Care ช่วยลดการใช้
นํ 8าประปา 

บริษัทได้เปิดเผยการดําเนินการด้านสงัคม ชมุชนและสิ!งแวดล้อม ประจําปี 2555 ไว้ในรายงานประจําปีแล้ว 
การแข่งขันทางการค้า  
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยปฏิบตัติามกรอบกตกิาของการแข่งขนัทางการค้าโดยสุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด ซึ!งตลอดระยะเวลาที!ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ ในเรื!องที!เกี!ยวกบัการแข่งขนัทางการค้า 
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 นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ= และการต่อต้านการทุจริต ห้ามการจ่าย/รับสินบน 
 บริษัทมีนโยบายการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมและคณุธรรม ไม่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาหรือเครื!องหมายการค้า
ใดๆ ก่อนได้รับอนญุาต มีการกระตุ้นให้พนกังานคดิค้นนวตักรรมใหม่ เพื!อเพิ!มคณุคา่ให้กบัสินค้า พฒันาผลงานและระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ!งขึ 8น โดยจดัการประกวดนวตักรรมภายในบริษัทอย่างต่อเนื!องตั 8งแตปี่ 2550 จวบจนปัจจบุนัเป็นปีที! 6 เพื!อคดัเลือกผลงาน
เข้าประกวดโครงการประกวดนวตักรรมเครือสหพฒัน์ ซึ!งจดัขึ 8นในงาน Saha group export & trade exhibition เป็นประจําทกุปี  และใน
ปี 2555 นี 8 บริษัทได้รับรางวลั  ดีเดน่อนัดบั 3 ประเภท Product ชื!อนวตักรรม ‘’easy clean’’ 
 ส่วนเรื!องเครื!องหมายการค้านั 8น บริษัทได้รับลิขสิทธิVในการจดัจําหน่ายสินค้าหลายเครื!องหมายการค้า เช่น ARROW, Guy 
Laroche เป็นต้น บริษัทได้ปฏิบตัติามข้อตกลงตา่งๆ ในสญัญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิV รณรงค์ให้พนกังานในองค์กรงด
การใช้ผลิตภณัฑ์ลอกเลียนแบบ 
 จากปรัชญาการทํางานของทา่น ดร.เทียม โชควฒันา ผู้ ก่อตั 8งเครือสหพฒัน์ ที!เน้นการทํางานด้วยความซื!อสตัย์ ยตุธิรรม ปลกูฝัง
เป็นคา่นิยมของบริษัท ที!ไม่สนบัสนนุให้พนกังาน และผู้บริหาร ทจุริต ให้ หรือ รับสินบน เพื!อให้ได้มาซึ!งผลประโยชน์ของบริษัท ซึ!ง
คา่นิยมดงักล่าว ได้บนัทกึไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังาน 
 ใน ปี 2555 บริษัทไม่มีกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การละเมิดลิขสิทธิVเครื!องหมายการค้า หรือการให้สินบนต่างๆ 
 

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทจดัให้มีช่องทางสําหรับผู้ ถือหุ้น ผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ที!ต้องการรายงานหรือร้องเรียนในเรื!องที!อาจทําให้เกิดความเสียหาย

ตอ่บริษัท เช่น ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที!บกพร่อง การกระทําผิดกฎหมายหรือผิดจรรยาบรรณ โดย
สามารถตดิตอ่สื!อสารผ่านนกัลงทนุสมัพนัธ์ นายศภุโชค สิริจนัทรดลิก เลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 02-284-0062 
โทรสาร 02-294-5101 Email : supachoke@thanulux.com หรือตดิตอ่นายวรเดช ปึงศริิเจริญ รองผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน  
โทรศพัท์ 02-295-4171-9 ตอ่ 168 โทรสาร 02-294-5101 หรือ Email : audit@thanulux.com ซึ!งเป็นผู้ รายงานตรงตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยผลการสอบสวนจะรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท ทั 8งนี 8 ข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนดงักล่าวจะถกูรักษาไว้
เป็นความลบั  ซึ!งในปี 2555 บริษัท ไม่ได้รับข้อร้องเรียนในเรื!องใดๆเลย 

 
หมวดที�  4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษัทให้ความสําคญัตอ่การมีระบบการกํากบัดแูลกิจการที!ดี ในเรื!องการเปิดเผยสารสนเทศ ที!มีหรืออาจมีผลกระทบตอ่การ

เปลี!ยนแปลงในราคาหลกัทรัพย์ของบริษัท การตดัสินใจลงทนุหรือตอ่สิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้สนใจลงทนุได้ทราบ
ข่าวสารที!สําคญัอย่างรวดเร็วเท่าเทียมกนัและด้วยคณุภาพเดียวกนั โดยแบง่เป็น 

1.  สารสนเทศที!รายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) 

2.  สารสนเทศที!รายงานตามเหตกุารณ์ ได้แก่ การได้มา/จําหน่ายไปซึ!งสินทรัพย์ รายการที!เกี!ยวโยงกนั การเข้าร่วมลงทนุ การ
จ่าย/ไม่จ่ายปันผล การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ฯลฯ  

บริษัทได้จดัส่งสารสนเทศดงักล่าว ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายในเวลาที!กําหนด เพื!อ
เผยแพร่ให้นกัลงทนุ ตลอดจนสาธารณชนทั!วไปได้รับทราบ นอกจากนี 8 บริษัทยงัเพิ!มช่องทางการเผยแพร่ข้อมลู โดยนําสารสนเทศ
ดงักล่าวขึ 8นเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) ทั 8งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่าง
สมํ!าเสมอ   
 สารสนเทศที!เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) นอกจากงบการเงินแล้ว 
ยงัมีการเปิดเผยในเรื!องตา่ง ๆ เพื!อแสดงถงึความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ ดงันี 8 

1. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ มีการเปิดเผยให้ทราบถงึการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะอตุสาหกรรม และการแข่งขนั 
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2. การกํากบัดแูลกิจการ บริษัทกํากบัดแูลตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที!ดี สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ใน 5 เรื!อง คือ สิทธิของผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนั บทบาทของผู้ มีส่วนได้
เสีย การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

3. ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ!งแวดล้อม บริษัทถือเป็นนโยบายหนึ!งในการดําเนินธุรกิจ จงึได้กําหนดไว้ในนโยบายการ
กํากบัดแูลกิจการ ให้คํานงึถงึผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ!งแวดล้อม การตระหนกัถงึความรับผิดชอบที!มีตอ่ชมุชน
และสงัคม ด้วยการปลกูฝังจิตสํานึกความรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคมให้เกิดขึ 8นในบริษัทอย่างตอ่เนื!อง รวมถงึสนบัสนนุ
กิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม 

4.  โครงสร้างการถือหุ้น มีการเปิดเผยรายชื!อผู้ ถือหุ้น 10 อนัดบัแรกของบริษัท ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื!อประชมุ
สามญัประจําปีปัจจบุนัก่อนวนัประชมุ โดยเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com) 

5. การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน มีการเปิดเผยในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผลการประเมิน
ของคณะกรรมการบริษัท เกี!ยวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ 5 ส่วน  ได้แก่ 
(1) การมีสภาพแวดล้อมของการควบคมุที!ดี  
(2) การมีขบวนการประเมินความเสี!ยงที!เหมาะสม  
(3) การมีกิจกรรมควบคมุภายในที!ดี  
(4) การมีระบบสารสนเทศและการสื!อสารข้อมลูที!ดี  
(5) การมีระบบตดิตามและประเมินผลที!ดี  

6. รายงานคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถงึการจดัทํารายงานทางการเงินให้มีข้อมลูที!ถกูต้อง ครบถ้วน 
และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ซึ!งการเปิดเผยข้อมลูดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีที!เป็นอิสระ และผ่าน
ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ตอ่ผู้ ถือหุ้น และเพื!อให้เกิดความมั!นใจ
คณะกรรมการบริษัทได้จดัทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน ที!ลงนามโดย
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีและแบบ 56-1 ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบ
บญัชี 

7. โครงสร้างการจดัการ มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที!ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั 8งของ
การประชมุ จํานวนครั 8งที!กรรมการบริษัทแตล่ะคนเข้าร่วมประชมุในปีที!ผ่านมา และการถือครองหลกัทรัพย์ รวมทั 8งประวตัิ
การอบรมของกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดดงักล่าวได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 หวัข้อที! 8  เรื!องการจดัการ และรายงาน
ประจําปี ในหวัข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ  

8. การประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปิดเผยผลการประเมินความเห็นของกรรมการแตล่ะทา่นตอ่การ
ปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัททั 8งคณะโดยรวม 

9. คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร มีการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
รวมทั 8งรูปแบบ ลกัษณะและจํานวนคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อย โดยรายละเอียดดงักล่าวได้เปิดเผยไว้
ในแบบ 56-1 และรายงานประจําปี หวัข้อ คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

10. ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ บริษัทให้ความสําคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูที!มีความโปร่งใสและทั!วถงึ โดยเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร
ตา่งๆ เพื!อให้ผู้ลงทนุ และผู้ ที!เกี!ยวข้องได้รับทราบอย่างรวดเร็วและเทา่เทียมกนั โดยผ่านช่องทางและสื!อการเผยแพร่ข้อมลู
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัท www.thanulux.com นอกจากนั 8น บริษัทได้กําหนดบคุคลที!
สามารถให้ข้อมลูและข่าวสารตามที!นกัลงทนุและผู้ ที!เกี!ยวข้องต้องการ โดยสามารถตดิตอ่ได้ที! นายศภุโชค สิริจนัทรดลิก 
ตําแหน่งเลขานกุารบริษัทและนกัลงทนุสมัพนัธ์ โทรศพัท์ 0-2295-0911-19, 0-2295-4171-80 ตอ่ 323 โทรสาร 0-2294-
5101 E-Mail : supachoke@thanulux.com 

 



 11

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพฒัน์รวม 14 บริษัท ได้ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จดังาน “นกัวเิคราะห์ นกั
ลงทนุ พบกลุ่มสหพฒัน์ ครั 8งที! 4” ซึ!งเป็นการจดังานตอ่เนื!องเป็นปีที! 4 ณ ศนูย์ประชมุแหง่ชาตสิิริกิตต์ เมื!อวนัที! 29 มิถุนายน 2555 
ภายในงาน Saha Group Trade Fair ครั 8งที! 16 โดยคณุสพุจน์ ภควรวฒุ ิกรรมการผู้จดัการ ได้ร่วมเสวนาถงึวสิยัทศัน์  และแนวทางการ
เตบิโตของบริษัท นอกจากนี 8บริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพฒัน์ได้ร่วมกนัจดัทําหนงัสือสรุปข้อมลูเกี!ยวกบับริษัทและบริษัทในกลุ่มสหพฒัน์
ทั 8ง 14 บริษัท แจกให้กบันกัวเิคราะห์และนกัลงทนุที!มาร่วมงาน สําหรับผู้ ที!ไม่ได้เข้าร่วมงาน สําหรับผู้สนใจสามารถดวีูดีทศัน์การจดังาน
ได้จากช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัท 

 

 
  

หมวดที� 5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสําคญัในการกํากบัดแูลให้บริษัทสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จงึต้องปฏิบตัหิน้าที!

ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื!อสตัย์สจุริต ใช้ความรู้ความสามารถในการกําหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัท เพื!อให้บริษัทมี
ความเจริญเตบิโตอย่างยั!งยืน และกํากบัดแูลให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตังิานตามแนวทางดงักล่าว เพื!อให้เกิดผลสําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ที!กําหนดไว้ 

1.   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
บริษัทกําหนดให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่ 5 คน (ตาม พ.ร.บ. มหาชน) คณุสมบตัขิองกรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดา 

และ   
1. บรรลนิุตภิาวะ 
2. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3. ไม่เคยรับโทษจําคกุ โดยคําพิพากษาถงึที!สดุให้จําคกุในความผิดเกี!ยวกบัทรัพย์ที!ได้กระทําโดยทจุริต 
4. ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทจุริตตอ่หน้าที! 
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 10 ทา่น ประกอบด้วย 

- กรรมการที!ไม่ได้เป็นผู้บริหาร    2  ทา่น   คดิเป็นร้อยละ 20 

- กรรมการที!เป็นผู้บริหาร        4  ทา่น คดิเป็นร้อยละ 40 

- กรรมการอิสระ  4  ทา่น คดิเป็นร้อยละ 40  
คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระของบริษัทที!เข้มกว่าและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ที!
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุกําหนด โดยคณุสมบตัดิงักล่าวได้กล่าวไว้ใน หวัข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ 

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา เพื!อคดัเลือกกรรมการจากผู้ทรงคณุวฒุทีิ!มีความรู้ความสามารถ จากหลากหลายวิชาชีพ มี
วสิยัทศัน์ เป็นผู้ มีคณุธรรม และมีประวตักิารทํางานที!ไม่ด่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเหน็อย่างอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้
กําหนดหน้าที!ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทกุชดุไว้อย่างชดัเจนและมีประธานกรรมการบริหาร ซึ!งได้รับการแตง่ตั 8งจาก
คณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที!ดแูลกํากบัการปฏิบตัิหน้าที!ของกรรมการผู้จดัการในการดําเนินธุรกิจ บริหารกิจการงานของบริษัทให้
บรรลตุามวตัถุประสงค์ เป้าหมายและสอดคล้องกบันโยบายที!คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแตง่ตั 8งจากที!ประชมุสามญัประจําปีทกุครั 8ง กรรมการแตล่ะทา่นจะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว

ละ 3 ปี ซึ!งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท และเมื!อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั 8งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกได้ อนึ!ง บริษัทไม่ได้
กําหนดอาย ุ และจํานวนวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการบริษัทที!ถกูเสนอชื!อเข้ารับการเลือกตั 8งอีกวาระหนึ!ง เพราะเชื!อว่า 
ประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญ ความสามารถทางธุรกิจ เป็นเรื!องที!สําคญัในการกํากบัดแูลกิจการ ซึ!งกรรมการที!ดํารงตําแหน่งอย่าง
ตอ่เนื!องจะได้รับประโยชน์ในแง่ดงักล่าว 

จาํนวนบริษัทที�กรรมการไปดาํรงตาํแหน่ง 
บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมลูการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละคนที!เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอื!น ไว้ในแบบ 

56-1 เรื!อง “การดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทที!เกี!ยวข้อง” อนึ!ง บริษัทไม่ได้กําหนดจํานวนบริษัทที!
กรรมการไปดํารงตําแหน่งในบริษัทอื!น เนื!องจากเห็นว่า การปฏิบตังิานของกรรมการบริษัททกุท่านที!ผ่านมา ทา่นได้เข้าร่วมประชมุอย่าง
สมํ!าเสมอ และได้ใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั 8งอทุศิเวลาในการบริหารงานบริษัทอย่างเตม็ที!โดยไม่บกพร่อง 

การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื�นของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
นโยบายและวธีิปฎิบตัใินการไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื!น ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทจะให้ผู้บริหาร

ระดบัสงูของบริษัทเป็นผู้ พิจารณาว่า บริษัทอื!นนั 8นประกอบธุรกิจอะไร มีความจําเป็นต้องให้กรรมการบริษัทหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไป
เป็นตวัแทนของกลุ่มในฐานะผู้ ร่วมลงทนุหรือตามสญัญาร่วมทนุหรือไม่ หากจําเป็นต้องส่งจะพิจารณากรรมการบริษัทหรือผู้บริหารที!มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความชํานาญในธุรกิจนั 8นๆ 

การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการบริษัท ปฏิบตัิหน้าที!ด้วยความทุม่เทและรับผิดชอบ และมีการจดัแบง่หน้าที!ระหว่างประธานกรรมการกบั

กรรมการผู้จดัการออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื!อเป็นการแบง่แยกหน้าที!ในการบริหารงาน มีความอิสระจากกนัและถ่วงดลุซึ!งกนัและกนั 
ก่อให้เกิดความสมดลุในอํานาจการดําเนินการ โดยบริษัทได้กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที!ของคณะกรรมการแตล่ะคณะและของฝ่าย
จดัการไว้อย่างชดัเจนในระเบียบปฏิบตัคิณะกรรมการบริษัทที!สามารถตรวจสอบได้ เพื!อความโปร่งใสในการบริหารจดัการ 

 
เลขานุการบริษัท 
บริษัทได้แตง่ตั 8ง นายศภุโชค สิริจนัทรดลิก รองผู้จดัการส่วนการเงินและปฏิบตักิารต่างประเทศ เป็นเลขานกุารบริษัท เพราะเป็น

บคุคลที!มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเลขานกุารบริษัทมีหน้าที!และความรับผิดชอบตามที!กฎหมายและบริษัทกําหนด 
ดงันี 8 

1. ให้คําแนะนําเบื 8องต้นแก่กรรมการเกี!ยวกบัข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบงัคบัตา่งๆ ของบริษัท และตดิตามให้มีการปฏิบตัิ
ตามอย่างถกูต้องและสมํ!าเสมอ รวมถงึรายงานการเปลี!ยนแปลงที!มีนยัสําคญัแก่กรรมการ  

2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ ดแูล และประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ตา่งๆ ที!เกี!ยวข้อง 
รวมทั 8งดําเนินการให้มีการปฎิบตัิตามมตคิณะกรรมการบริษัท 

3.   จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น และประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท และข้อพงึปฎิบตัติา่งๆ 
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4.   บนัทกึรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท รวมทั 8งตดิตามให้มีการปฏิบตัติามมตทีิ!
ประชมุผู้ ถือหุ้น และที!ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

5.   ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที!เกี!ยวข้องตามระเบียบและข้อกําหนดของ กลต. และตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

6.   จดัทําและเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี 8 
  (ก)  ทะเบียนกรรมการ 

 (ข)  หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ  รายงานการประชมุคณะกรรมการและรายงานประจําปีของบริษัท 
  (ค)  หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น  และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

7.   เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที!รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
8.   ดําเนินการอื!นๆ ตามที!คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

 
2.   บทบาท หน้าที� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ภาวะผู้นํา และวสัิยทัศน์ 
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ!งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์หลากหลายและมีความสามารถเฉพาะด้าน ที!

เป็นประโยชน์กบับริษัท   เป็นผู้ ให้ความเหน็ชอบ  วสิยัทศัน์  ภารกิจ กลยทุธ์ และอนมุตัใินประเดน็สําคญัเกี!ยวกบันโยบาย  กลยุทธ์  
แผนงานและเป้าหมายประจําปีที!เสนอโดยฝ่ายบริหาร รวมถงึกํากบัดแูลให้การบริหารงานของฝ่ายจดัการเป็นไปตามนโยบายและแผน
ธุรกิจที!กําหนดอย่างมีประสิทธิผล   

นอกจากนี 8 คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดแูลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฎิบตังิาน ตลอดจน
ระบบการควบคมุภายในให้มีความเพียงพอตอ่กิจการ และดแูลให้มีการบริหารความเสี!ยงที!เหมาะสม เพื!อการดําเนินธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่กิจการ  โดยนําหลกับรรษัทภิบาลมาเป็นเครื!องมือในการบริหารจดัการ เพื!อเพิ!มมลูคา่ให้แก่กิจการและผู้ ถือหุ้น   

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัตอ่ระบบควบคมุภายในด้านการดําเนินงาน การเงิน การปฏิบตังิาน และการกํากบัดแูล โดย

มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทําหน้าที!ตรวจสอบการปฏิบตังิานของระบบตา่งๆดงักล่าว รวมถงึระบบงานคอมพิวเตอร์ตลอดจนให้
คําแนะนําเพื!อให้เกิดความมั!นใจวา่ได้ดําเนินการตามแนวทางที!กําหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระสามารถทําหน้าที!ตรวจสอบ
และถ่วงดลุได้อย่างเตม็ที! โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุแลกเปลี!ยนข้อคดิเห็นเกี!ยวกบั
แนวคดิในการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบกบัคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ!าเสมอ  
 ทุกไตรมาสคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั 8งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที!ประชุม
คณะกรรมการบริษัท   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั 8งที! 1/2556 เมื!อวนัที! 18 กุมภาพนัธ์ 2556  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วยได้พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยใน 5 ด้าน ได้แก่ 
องค์กรและสภาพแวดล้อม  การบริหารความเสี!ยง  การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศและการสื!อสารข้อมูล  
และระบบการตดิตาม วา่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั 8งคณะกรรมการบริหารความเสี!ยงขึ 8นเพื!อให้เป็นผู้ กําหนดแผนงาน และขั 8นตอนการดําเนินงาน
ด้านบริหารความเสี!ยงที!ชัดเจน โดยพิจารณากําหนดประเภทความเสี!ยง สาเหตุของปัจจัยความเสี!ยง รวมทั 8งประเมินโอกาสและ
ผลกระทบที!จะเกิดขึ 8น เพื!อจดัทําแผนการบริหารความเสี!ยง โดยมุ่งลดหรือขจดัความเสี!ยงต่างๆ ภายใต้การกํากบั ติดตาม ดแูลอย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื!องให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมทั 8งติดตามประเมินผลการบริหารความเสี!ยงในแต่ละปัจจัย ให้อยู่ในระดบัที!
องค์กรยอมรับได้ โดยกําหนดวงรอบให้คณะกรรมการนี 8ทําการทบทวน ติดตาม แนะนําในประเด็นของหวัข้อปัจจยัความเสี!ยง ตลอดจน
แนวทางแก้ไขและป้องกนัเพื!อลดความเสี!ยงเหล่านั 8นอย่างเป็นระบบและต่อเนื!อง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตร
มาส ทั 8งนี 8เพื!อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการทําระบบบริหารความเสี!ยงให้ครอบคลมุงานทั 8งหมดของบริษัท 
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3. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทมีการกําหนดวนัเวลาประชมุล่วงหน้าตลอดทั 8งปี โดยกําหนดให้มีการประชมุไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั 8ง เว้นแตก่รณีมี

วาระพิเศษอาจเรียกประชมุเพิ!มเตมิตามความจําเป็น ในการประชมุแตล่ะครั 8ง เลขานกุารบริษัทจะส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบ
วาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุล่วงหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนั เพื!อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศกึษาข้อมลูอย่าง
เพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการได้ให้ความสําคญักบัการเข้าร่วมประชมุและถือเป็นหน้าที!ที!ต้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครั 8ง เพื!อ
รับทราบและร่วมตดัสินใจในการดําเนินงานของบริษัท อนึ!ง ในไตรมาสแรกของทกุปี คณะกรรมการบริษัทได้เชิญผู้บริหารระดบัสงูเข้า
ร่วมประชมุคณะกรรมการด้วยเพื!อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ!มเตมิในฐานะที!เกี!ยวข้องกบัปัญหาโดยตรง พร้อมทั 8งเสนอแผนงาน กล
ยทุธ์และเป้าหมายการดําเนินงานประจําปี 

ในการประชมุทกุครั 8ง ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการทกุคนได้อภิปรายและแสดงความคดิเหน็อย่างอิสระ โดย
กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียในเรื!องที!กําลงัพิจารณาไม่ได้เข้าร่วมประชมุและไม่มีสิทธิออกเสียง เมื!อสิ 8นสดุการประชมุเลขานกุารบริษัทซึ!งเป็น
ผู้จดบนัทกึการประชมุ จะจดัทํารายงานการประชมุ และส่งรายงานการประชมุให้ประธานกรรมการบริษัทภายใน 7 วนั เพื!อพิจารณาและ
ลงลายมือชื!อรับรองความถูกต้อง ทั 8งนี 8 กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเหน็ ขอแก้ไข เพิ!มเตมิรายงานการประชมุให้ถกูต้องยิ!งขึ 8น
ได้ 

รายงานการประชมุที!ที!ประชมุรับรองและประธานกรรมการบริษัทได้ลงนามแล้ว จะจดัเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ณ สํานกังานบริษัท 
เพื!อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ที!เกี!ยวข้องสืบค้น อ้างอิงและตรวจสอบได้ 

ในปี 2555 มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท จํานวน 4 ครั 8ง การเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่นได้แสดงไว้ในแบบ56-1
และรายงานประจําปี 

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตระหนกัถงึความสําคญัในหน้าที! และความรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัหิน้าที!ของตน เพื!อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่

บริษัท และผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย และเพื!อให้การปฏิบตัหิน้าที!ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ!งขึ 8น จงึได้กําหนดให้มี
การจดัทําแบบประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการทั 8งคณะโดยรวมขึ 8น ซึ!งบริษัทมุ่งเน้นในการนําผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื!อ
การปรับปรุงการปฏิบตัหิน้าที!ของคณะกรรมการให้มีประสิทธิผลมากขึ 8น แบบประเมินที!ใช้ อ้างอิงจากแบบประเมินของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย  

ผลการประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการทั 8งคณะ ประจําปี 2555 คณะกรรมการ มีความเหน็ว่า มีการปฏิบตัคิรบถ้วนใน
เกณฑ์ "ดีมาก"  

5. ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาวงเงินค่าตอบแทนกรรมการที!เหมาะสมนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื!อ

พิจารณา และเสนอที!ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัวิงเงินคา่ตอบแทนดงักล่าว 
ทั 8งนี 8ที!ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั 8งที! 38 ประจําปี 2555 เมื!อวนัองัคารที! 24 เมษายน 2555 ได้อนมุตัวิงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ

บริษัทรวมไม่เกิน 9.0 ล้านบาทตอ่ปี โดยจ่ายเป็นค่าเบี 8ยประชมุในอตัราที!ได้รับอนมุตัิจากที!ประชมุผู้ ถือหุ้นและจ่ายให้กรรมการที!เข้าร่วม
ประชมุเทา่นั 8น ส่วนคา่ตอบแทนประจําปีจ่ายให้แก่กรรมการทกุคนโดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ พิจารณา
จดัสรร 

คา่ตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที!บริษัทกําหนด โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท และผลการ
ปฏิบตังิานของผู้บริหารแตล่ะทา่น ทั 8งนี 8 คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2555 บริษัทได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1  และรายงาน
ประจําปี หวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
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6. คณะกรรมการชุดย่อย 
 เพื!อให้ผู้ ถือหุ้นมั!นใจในการดําเนินงานของบริษัท วา่มีการดําเนินงานที!โปร่งใสมีผู้กลั!นกรอง สอบทานและ ให้คําแนะนําอย่าง

รอบคอบ คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตั 8งคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ เพื!อทําหน้าที!ดงักล่าว และรายงานผลตอ่คณะกรรมการบริษัท 
ปัจจบุนัมีคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชดุ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี!ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีขอบเขตอํานาจหน้าที!และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ
เป็นอิสระกนั  เพื!อช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท 

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทให้ความสําคญัและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนมีโอกาสพฒันาความรู้ จงึมีการสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่าน

เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที!เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัหิน้าที!กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ!ง
เป็นหลกัสตูรที! กลต. กําหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ!งหลกัสตูร นอกจากหลกัสตูรที!กําหนด
แล้วคณะกรรมการบริษัทยงัให้ความสําคญัเข้าร่วมรับการอบรมหลกัสูตรอื!นๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
อาท ิเช่น Audit Committee Program (ACP),   Understanding the Fundamental of Financial Statements (UFS) และ Finance for 
Non - Finance Director (FND) และหลกัสตูร The Role of Chairman (RCM) เพื!อเสริมสร้างศกัยภาพความเป็นผู้ นําที!เป็นมืออาชีพ มี
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที!อย่างแท้จริง และเป็นต้นฉบบัในการขบัเคลื!อนองค์กรสู่การกํากบัดแูลกิจการที!ดี ตลอดจนการจดั
สมัมนาหลกัสตูรสั 8นๆ อนัเป็นประโยชน์แก่การปฏิบตัิหน้าที!ของคณะกรรมการบริษัท  และรวมถงึหลกัสตูรตา่งๆ ที! IOD จะจดัขึ 8นอีกตอ่ไป
ในอนาคต  

บริษัทสนบัสนนุให้กรรมการทกุท่าน ได้เข้าอบรมหลกัสตูรที!เกี!ยวข้องกบับทบาทหน้าที!การเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ที!
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ปัจจบุนักรรมการบริษัททั 8ง 10 ท่านได้ผ่านการอบรมของ IOD แล้ว 
รายละเอียดการเข้าร่วมอบรมบทบาทหน้าที!การเป็นกรรมการของแตล่ะทา่น ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี และ แบบ 56-1 ในหวัข้อ 
ข้อมลูส่วนบคุคลของกรรมการบริษัท 

บริษัทได้มีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่ เพื!อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัท รวมทั 8งข้อมลูที!เกี!ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลกัของ
บริษัท ผลการดําเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ ถือหุ้น เพื!อเป็นประโยชน์ตอ่การปฎิบตัิหน้าที!ของกรรมการใหม่ พร้อมทั 8งแจก “คูมื่อ
กรรมการบริษัทจดทะเบียน” ให้กบักรรมการทกุท่าน ซึ!งมีรายละเอียด ดงันี 8 

1. สรุปเปรียบเทียบข้อบงัคบับริษัท  พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน 
2. กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 
3. นโยบายในการกํากบัดแูลกิจการ 
8. แผนการสืบทอดงาน 
บริษัทมีนโยบายในการพฒันาบุคลากรอย่างตอ่เนื!อง  เพื!อสร้างความแข็งแกร่งให้กบัองค์การ โดยมีเป้าหมายเพื!อผลกัดนัและให้

โอกาสในการพฒันาตนเองและใช้ศกัยภาพที!มีให้เกิดประโยชน์สงูสดุ โดยบริษัทได้จดัทําโครงการพฒันาพนกังานที!มีศกัยภาพ ด้วยการ
คดัเลือก วเิคราะห์ และประเมินศกัยภาพ เพื!อจดัทําแผนพฒันาเฉพาะบคุคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื!อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที!
จะผลกัดนัและขบัเคลื!อนองค์การในอนาคต นอกจากนี 8 บริษัทได้ให้การสนบัสนนุทนุการศกึษา แก่พนกังานในหลกัสตูรระดบัปริญญาตรี
และปริญญาโททั 8งในและตา่งประเทศ  โดยมุ่งหวงัให้พนกังานได้รับความรู้ที!เป็นประโยชน์ตอ่การทํางานเป็นสําคญั  รวมทั 8งส่งเสริม
การศกึษาดงูานทั 8งภายในประเทศและตา่งประเทศ 

จากการให้ความสําคญัและการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการที!ดีอย่างตอ่เนื!องของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัท ส่งผลให้ในปี 2555 บริษัทได้รับผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2555 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย ซึ!งได้รับการสนบัสนนุจากก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ด้วยคะแนนระดบั “ดีมาก” ตอ่เนื!อง
เป็นปีที! 3  


