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บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการด าเนินกิจการผ่านทางกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน และถือว่าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการส่ งเสริมความส าเร็จในภาพรวมของ
บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไป
ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ซึ่งเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 
ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด โดยนโยบายในการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

นโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามแนวทางหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2555 (The Principles of Good Corporate Governance For Listed Companies, 2012) ที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้ก าหนดให้น ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายด้านการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลของ The Organization for Economic Co-
operation and Development (OECD) และ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 
Scorecard)ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการใน 5 หมวด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หลักการ :  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน  

แนวปฏิบัติที่ดี :  บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และจะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิด จ ากัด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะสนับสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุก
กลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและใช้สิทธิของตนในเรื่องต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอ สิทธิ
ของผู้ถือหุ้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จ ากัดอยู่เพียง สิทธิในการซื้อขาย หรือจ าหน่าย จ่าย โอนหุ้น สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของกิจการ หรือมีผลกระทบกับกิจการ  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ   
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หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

หลักการ :  ผู้ถือหุ้นทุกรายควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม  

แนวปฏิบัติที่ดี :  บริษัทฯ จะก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่และรายย่อย  โดยก าหนดแนวทางและวิธีการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือส่วนน้อยเข้ามีส่วนร่วมในการเสนอหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น เช่น ผู้ถือรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการได้โดยเสนอชื่อล่วงหน้าในเวลา
อันสมควร หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถร่วมกันขอให้เพ่ิมวาระการประชุมได้ รวมทั้งก าหนดมาตรการ
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อ่ืนในทางมิชอบ (Abusive Self-
dealing) ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นโดยรวมได้  เช่น การซื้อ
ขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) อีกทั้ง ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยก าหนด
ไม่ให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพิจารณา หรือให้ความเห็น หรือการ
ตัดสินใจท าธุรกรรมที่มีความขัดแย้งของผลประโยชน์  อีกทั้ง บริษัทฯจะจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

 

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

หลักการ :  ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง และบริษัทฯ ควรจัด
ให้มีกลไกหรือกระบวนการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย  

แนวปฏิบัติที่ดี:  บริษัทฯ ก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติอย่างดีและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึง
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงทางการค้าหรือพันธะกิจที่มีกับบริษัทฯ เป็น
หลัก  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งความร่วมมือระหว่าง
บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างความมั่งคั่ง
และม่ันคงอย่างยั่งยืนให้แก่กิจการ     

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยค านึงถึงปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับการประกอบกิจการของบริษัทเป็นหลัก เพ่ือ
วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตินี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
เจ้าหนี้ ชุมชน หน่วยสังคม หน่วยงานภาครัฐ คู่แข่งขันทางการค้า เป็นต้น 
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หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

หลักการ : บริษัทฯ ควรก ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและเชื่อถือได้ 

แนวปฏิบัติที่ดี :  บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส าคัญกับคุณภาพของข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและน่าเชื่อถือ โดยได้ก าหนดนโยบายและ
ก ากับดูแลให้มีการจัดท าและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่ข้อมูลทาง
การเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ ตรงเวลาและเป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะจัดท าขึ้นอย่าง
รอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ใช้ภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ทั้งนี้ การเปิดเผย
สารสนเทศที่ส าคัญให้กระท าอย่างสม่ าเสมอ โดยเสนอข้อสารสนเทศทั้งด้านบวกและด้านลบ โดย
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด กฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับบริษัทฯ 

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักการ :  คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกิจการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ
มีความรับผิดต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสรพจากฝ่ายบริหาร 

แนวปฏิบัติที่ดี : คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติด้านประสบการณ์การท างานที่หลากหลาย มีทักษะ
และความช านาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 

กรรมการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความระมัดระวังและความรอบคอบ 
โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการทุกคนพร้อมที่จะอุทิศเวลาเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และเป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะต้องเข้าประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง เว้นแต่ กรณีที่มีความจ าเป็นหรือเหตุผลพิเศษ    

คณะกรรมการจะก าหนดวิสัยทัศน์  ทิศทาง และกลยุทธ์การด าเนินงานของคณะกรรมการที่
ชัดเจนและถือปฏิบัติได้ พร้อมทั้งกระบวนการก ากับดูแล ติดตาม และประเมินการบริหารงานของฝ่าย
บริหารที่มีประสิทธิภาพ  กรรมการทุกคนมีความเข้าใจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและ
ลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา  

คณะกรรมการจะจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายบริหารที่ชัดเจน และก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่เชื่อมั่นได้ว่า จะสามารถด าเนินการไป
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โดยถูกต้องตามกฎหมายและไม่ขัดกับจริยธรรมทางธุรกิจ  บริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการเพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งซึ่งมีความโปร่งใสและปราศ จากการ
ครอบง าของผู้ถือหุ้นที่มีอ านาจควบคุมหรือฝ่ายบริหาร  กรรมการไม่สามารถพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของตนเอง และต้องจัดให้มีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่
โปร่งใสและปราศจากการครอบง าใดๆ 


