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การก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในการด�าเนินกิจการผ่านทางกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยส�าคัญในการส่งเสริม 

ความส�าเรจ็ในภาพรวมของบรษิทัฯ ในฐานะทีเ่ป็นองค์กรหนึง่ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยนโยบาย

การก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ เป็นไปตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีซึง่เป็นไปตามหลกัการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด 

 โดยนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)

นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed 

Companies, 2012) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ก�าหนดให้น�ามาใช้

เป็นแนวทางในการจัดท�านโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และสอดคล้องกับ

หลักการก�ากับดูแลของ The Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ประกอบด้วย

หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ:  ผู้ถอืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจ้าของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึควรส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้ 

  สิทธิของตน 

แนวปฏิบัติที่ดี: บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระท�า 

  การใดๆ อันเป็นการละเมิด จ�ากัด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ  

  จะสนับสนุน ส่งเสริม และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุม 

  ผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

  อย่างสม�า่เสมอ

สิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จ�ากัดอยู่เพียง สิทธิในการซื้อขาย หรือจ�าหน่าย 

จ่าย โอนหุน้ สทิธใินเงนิปันผล สทิธใินการได้รบัข้อมลูข่าวสารทีส่�าคญัของกจิการ 

หรอืมผีลกระทบกบักจิการ สทิธใินการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนใน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ 
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หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ : ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี : บริษัทฯ จะก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น 
  ทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยก�าหนดแนวทางและวิธีการเปิดเผย 
  และเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือส่วนน้อย 
  เข้ามีส่วนร่วมในการเสนอหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือ 
  รายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการได้โดยเสนอช่ือล่วงหน้าใน 
  เวลาอนัสมควร หรอืผูถ้อืหุน้รายย่อยสามารถร่วมกนัขอให้เพิม่วาระการประชมุได้  
  รวมทั้งก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ 
  ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบ 
  หรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่ผูถ้อืหุน้โดยรวมได้ เช่น การซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
  โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อีกทั้ง ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูล 
  เกี่ยวกับส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความขัดแย้ง 
  ของผลประโยชน์ โดยก�าหนดไม่ให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย 
  มส่ีวนร่วมในการพจิารณา หรอืให้ความเหน็ หรอืการตดัสินใจท�าธรุกรรมทีม่คีวาม 
  ขดัแย้งของผลประโยชน์ อกีทัง้ บรษิทัฯ จะจดักจิกรรมเพือ่เสรมิสร้างความสัมพนัธ์ 
  อันดีระหว่างผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ :  ผูม้ส่ีวนได้เสยีควรได้รบัการดแูลจากบรษิทัฯ ตามสทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
  และบริษัทฯ ควรจัดให้มีกลไกหรือกระบวนการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 
  บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวปฏิบัติที่ดี : บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติอย่างดีและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
  แต่ละกลุ่ม โดยค�านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลง 
  ทางการค้าหรือพันธะกิจที่มีกับบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนากลไก 
  การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วน 
  ได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความมั่งคั่ง 
  และมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ 

  นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยค�านงึถงึปัจจยั 
  ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการประกอบกิจการของ 
  บริษัทฯ เป็นหลัก
 
  เพื่อวัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า  
  พนกังาน ผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ เจ้าหนี ้ชมุชน หน่วยสงัคม หน่วยงานภาครฐั คูแ่ข่งขนั 
  ทางการค้า เป็นต้น
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หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ : บริษัทฯ ควรก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่าง 

  ถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถงึได้ง่าย มคีวามเท่าเทยีมกนั 

  และเชื่อถือได้

แนวปฏิบัติที่ดี :  บรษิทัฯ ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัคณุภาพของข้อมลู และการเปิดเผยข้อมลู 

  อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ 

  น่าเชื่อถือ โดยได้ก�าหนดนโยบายและก�ากับดูแลให้มีการจัดท�าและการเปิดเผย 

  ข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างเพียงพอ  

  เชือ่ถอืได้ ตรงเวลาและเป็นปัจจบุนั โดยข้อมลูทีเ่ปิดเผยจะจดัท�าขึน้อย่างรอบคอบ  

  มีความชัดเจน ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ท้ังนี้  

  การเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญให้กระท�าอย่างสม�า่เสมอ โดยเสนอข้อสารสนเทศ 

  ทั้งด้านบวกและด้านลบ โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนด กฎหมาย  

  ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ
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หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ:  คณะกรรมการมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

  บริษัทฯ คณะกรรมการมีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็น 

  อิสระจากฝ่ายบริหาร

แนวปฏิบัติที่ดี: คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์การท�างาน 

  ทีห่ลากหลาย มทีกัษะและความช�านาญเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์กบัการด�าเนนิ 

  กิจการของบริษัทฯ

  กรรมการจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความระมัดระวังและ 

  ความรอบคอบ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม  

  กรรมการทุกคนพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่าง 

  เต็มท่ี และเป็นหน้าท่ีของกรรมการที่จะต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง  

  เว้นแต่ กรณีที่มีความจ�าเป็นหรือเหตุผลพิเศษ 

  คณะกรรมการจะก�าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์การด�าเนินงานของ 

  คณะกรรมการท่ีชดัเจนและถือปฏบิตัไิด้ พร้อมทัง้กระบวนการก�ากบัดแูล ตดิตาม  

  และประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่มีประสิทธิภาพ กรรมการทุกคนม ี

  ความเข้าใจหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการด�าเนินธุรกิจ 

  ของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ีพร้อมทีจ่ะแสดงความคดิเหน็ของตนอย่างเป็นอสิระและ 

  ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

  คณะกรรมการจะจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง 

  คณะกรรมการและฝ่ายบริหารที่ชัดเจน และก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงาน 

  ที่เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถด�าเนินการไปโดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดกับ 

  จริยธรรมทางธุรกิจ 

  บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

  พิจารณาแต่งตั้งซึ่งมีความโปร่งใสและปราศ จากการครอบง�าของผู้ถือหุ้นที่มี 

  อ�านาจควบคมุหรอืฝ่ายบรหิาร กรรมการไม่สามารถพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทน 

  ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของตนเอง และต้องจัดให้มีกระบวนการก�าหนด 

  ค่าตอบแทนที่โปร่งใสและปราศจากการครอบง�าใดๆ


