นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
(Good Corporate Governance)
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บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในการดาเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงาน และถือว่าหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสาคัญในการส่ งเสริมความสาเร็จในภาพรวมของ
บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไป
ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด โดยนโยบายในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
นโยบายด้านการกากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้กาหนดให้นามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทานโยบายด้านการกากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลของ The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG
Scorecard)ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

หลักการ :

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

แนวปฏิบัติที่ดี : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิด จากัด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม และอานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างสม่าเสมอ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จากัดอยู่เพียง สิทธิในการซื้อขาย หรือจาหน่าย จ่าย โอนหุ้น สิทธิในเงินปั นผล สิทธิในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของกิจการ หรือมีผลกระทบกับกิจการ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ
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หมวดที่ 2.

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หลักการ :

ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติที่ดี : บริษัทฯ จะกากับดูแลให้มีการปฏิบัติ ที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้ง ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และรายย่อย โดยกาหนดแนวทางและวิธี การเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือส่วนน้อยเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการได้โดยเสนอชื่อล่วงหน้าในเวลา
อันสมควร หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถร่วมกันขอให้เพิ่มวาระการประชุมได้ รวมทั้งกาหนดมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Selfdealing) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ เช่น การซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อีกทั้ง กาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยกาหนด
ไม่ให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือการ
ตัดสินใจทาธุรกรรมที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์ อีกทั้ง บริษัทฯจะจัดกิจกรรมเพื่อ เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 3.

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการ :

ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ควรจัด
ให้มีกลไกหรือกระบวนการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติที่ดี: บริษัทฯ กาหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติ อย่างดีและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคานึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือ ตามข้อตกลงทางการค้าหรือพันธะกิจ ที่มีกับบริษัทฯ เป็น
หลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนากลไกการมีส่ วนร่วมของผู้ มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง ความร่วมมือระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความมั่งคั่ง
และมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ
นอกจากนี้ บริ ษัทฯ ได้กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคานึงถึงปัจจัยด้าน
สิ่ งแวดล้ อมและสั งคมซึ่ งมีความเกี่ยวพั นโดยตรงกั บการประกอบกิ จการของบริษัทเป็นหลั ก เพื่ อ
วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่สาคัญ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
เจ้าหนี้ ชุมชน หน่วยสังคม หน่วยงานภาครัฐ คู่แข่งขันทางการค้า เป็นต้น

3

หมวดที่ 4.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ :

บริ ษัท ฯ ควรกากับ ดู แลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมู ล ส าคั ญที่เ กี่ยวข้ องกั บบริ ษัทอย่ างถู กต้อง ครบถ้ว น
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้

แนวปฏิบัติที่ดี : บริ ษัท ฯ ตระหนั กและให้ ค วามส าคัญ กั บคุ ณภาพของข้อ มูล และการเปิด เผยข้อ มูล อย่ า งถู กต้ อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยได้กาหนดนโยบายและ
กากับดูแลให้ มีการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ ข้อมูล ทาง
การเงิน อย่ างเพีย งพอ เชื่อถือได้ ตรงเวลาและเป็นปัจจุบัน โดยข้อมูล ที่เปิดเผยจะจัดทาขึ้นอย่าง
รอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ทั้งนี้ การเปิดเผย
สารสนเทศที่สาคัญ ให้กระทาอย่างสม่าเสมอ โดยเสนอข้อสารสนเทศทั้ง ด้านบวกและด้านลบ โดย
จะต้องปฏิ บั ติให้ เป็ น ไปตามข้ อกาหนด กฎหมาย ระเบียบของหน่ว ยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับบริษัทฯ
หมวดที่ 5.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักการ :

คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ
มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสรพจากฝ่ายบริหาร

แนวปฏิบัติที่ดี : คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์การทางานที่หลากหลาย มีทักษะ
และความชานาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ
โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการทุกคนพร้อมที่จะอุทิศเวลาเพื่อ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ดชอบอย่ า งเต็ม ที่ และเป็ นหน้ า ที่ ข องกรรมการที่ จ ะต้อ งเข้ า ประชุ ม
คณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่ กรณีที่มีความจาเป็นหรือเหตุผลพิเศษ
คณะกรรมการจะกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์การดาเนินงานของคณะกรรมการที่
ชัดเจนและถือปฏิบัติได้ พร้อมทั้งกระบวนการกากับดูแล ติดตาม และประเมินการบริหารงานของฝ่าย
บริ ห ารที่มีป ระสิทธิภาพ กรรมการทุกคนมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิ ดชอบของกรรมการและ
ลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
คณะกรรมการจะจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารที่ชัดเจน และกากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถดาเนินการไป
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โดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดกับจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาผู้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการเพื่ อให้ ที่ ประชุมผู้ ถื อหุ้ นพิ จารณาแต่ งตั้งซึ่ งมีค วามโปร่งใสและปราศ จากการ
ครอบง าของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี อ านาจควบคุ ม หรื อ ฝ่ า ยบริ ห าร กรรมการไม่ ส ามารถพิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของตนเอง และต้องจัดให้มีกระบวนการกาหนดค่าตอบแทนที่
โปร่งใสและปราศจากการครอบงาใดๆ

