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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ฑีฆาก่ อสร้าง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ตระหนักถึงความสําคัญ ของการกํากับ ดูแลกิจการทีดี
(Good Corporate Governance) โดยเชื อว่า การกํากั บ ดูแ ลกิจ การที ดี แ สดงถึ ง การมี ร ะบบบริห ารจัด การที มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึงช่วยสร้างความเชือมันและความมันใจต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสีย
และผูท้ ีเกียวข้องทุก ฝ่ าย อัน จะนํา ไปสู่ก ารเพิมมูล ค่าและการเติบ โตของบริษัทในระยะยาวอย่างยังยืน ดังนัน
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เห็นควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีขึน โดยบริษัทได้ยึดถือและ
ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที ดี ข องบริ ษั ท จดทะเบี ย น (The Principles of Good Corporate
Governance of Listed Companies) ตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
กําหนด และหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code for
Listed Companies 2017) ตามแนวทางที สํา นัก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) กําหนด เพือเป็ นแนวทางในการดําเนินงานของบริษัท โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที
ดีของบริษัทประกอบด้วยสาระสําคัญ 8 หมวด ดังนี
หมวดที 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้นําองค์กรทีสร้างคุณ ค่า
ให้แก่กิจการอย่างยังยืน
-

บริษั ท ฯ ได้ก ํา หนดบทบาทหน้า ที ความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ไว้อ ย่ า งชั ด เจนตาม
รายละเอีย ดทีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฯ และคณะกรรมการชุด ย่อย โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีหน้าทีสําคัญในการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ กําหนดกลยุทธ์
นโยบายการดําเนิ น งานต่างๆ ไม่ว่า จะเป็ น นโยบายการบริห ารความเสียง นโยบายการเข้าทํารายการ
ระหว่างกัน นโยบายการจ่ายเงิน ปั นผล และนโยบายการต่อต้านทุจริต คอร์ร ปั ชัน เป็ นต้น ตลอดจนการ
จัดสรรทรัพยากรสําคัญ เพือให้บุ คลากรของบริษัท ฯ สามารถปฏิ บัติห น้าที ให้บรรลุวัต ถุประสงค์ทีวางไว้
รวมทังการติดตามประเมินผล และดูแลรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม

-

คณะกรรมการบริษั ท ฯ มีก ารกํา หนดนโยบายต่า งๆ รวมถึงนโยบายในการกํากั บ ดูแ ลกิจ การทีดี และ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยังยืน เพือส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผู้มีส่วนได้เสีย บรรลุผลสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษั ท เป็ น ประโยชน์ต่อสังคม และพัฒ นาหรือลดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม ตลอดจน
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลียนแปลง

-

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริหาร ปฏิบตั ิหน้าทีด้วย
ความระมัดระวัง มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมทังต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ และมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้
รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายหรือแนวทางทีได้กาํ หนด
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ไว้ของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอทีจะมันใจได้ว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็ นไปตาม
กฎหมายที เกี ยวข้อง วัต ถุป ระสงค์ ข้อบังคับ มติที ประชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ มติ ที ประชุมผู้ถือ หุ ้น
นโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงตารางอํานาจอนุมตั ิ รวมทังมีกระบวนการอนุมตั ิการดําเนินงานทีสําคัญ
เช่น การลงทุน การทําธุรกรรมทีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลทีเกียว
โยงกัน การได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล เป็ นต้น
-

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง
กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที และความรับ ผิ ดชอบให้คณะกรรมการชุดย่ อย ประธานเจ้าหน้าที
บริหาร และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รบั มอบหมาย โดยมีการ
กําหนดกฎบัตรต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจะ
จัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครัง เพือให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ
ทังนี คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกํากับดูแลให้มีการดําเนินการในเรืองดังต่อไปนี
1.

2.

เรืองทีคณะกรรมการบริษัท ฯ ควรดูแลให้มีก ารดําเนินการ หมายถึง เรืองทีคณะกรรมการบริษัท ฯ
เป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบหลัก ให้มี ใ นการดํา เนิ น การอย่ างเหมาะสม ทังนี คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อาจ
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูเ้ สนอเรืองเพือพิจารณาได้ ซึงได้แก่เรืองดังต่อไปนี
(1) การกําหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายในการประกอบธุรกิจ
(2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรทียึดมันในจริยธรรม รวมทังประพฤติตนเป็ นต้นแบบ
(3) การดูแลโครงสร้างและการปฏิบตั ิของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เหมาะสม เพือบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) การสรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
(5) การกําหนดโครงสร้างค่ าตอบแทนเป็ น เครืองจูงใจให้บุคลากรปฏิ บัติ งานให้ส อดคล้องกั บ
วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักขององค์กร
เรืองทีดํา เนิน การร่วมกั บฝ่ ายจัดการ หมายถึง เรืองทีคณะกรรมการบริษั ท ฯ ประธานเจ้าหน้า ที
บริหาร และฝ่ ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ
ซึงคณะกรรมการบริษั ท ฯ จะกํา กับ ดูแ ลให้น โยบายภาพรวมสอดคล้อ งกั บ วัต ถุ ป ระสงค์ และ
เป้ า หมายหลัก ในการประกอบธุ ร กิ จ รวมทั งมอบหมายให้ ฝ่ ายจั ด การไปดํ า เนิ น การโดยมี
คณะกรรมการบริษัท ฯ ติดตาม และให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการบริษั ทฯ ทราบเป็ น
ระยะๆ ตามทีเหมาะสม ซึงได้แก่เรืองดังต่อไปนี
(1) การกําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําปี
(2) การดูแลความเหมาะสม เพียงพอของระบบบริหารความเสียง และการควบคุมภายใน
(3) การกําหนดอํานาจดําเนินการทีเหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
(4) การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ
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3.

(5) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
(6) การดูแลให้เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและอืนๆ ให้มีความน่าเชือถือ
เรืองทีคณะกรรมการบริษัท ฯ ไม่ควรดําเนินการ หมายถึง เรืองทีคณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแล
ระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการ
ดําเนินการ ซึงได้แก่เรืองดังต่อไปนี

(1) การจัดการให้เป็ น ไปตามกลยุท ธ์ นโยบาย แผนงานที คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ อนุ มั ติแ ล้ว
กล่าวคื อคณะกรรมการบริษัทฯ ควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงาน
การจัดซือจัดจ้าง การรับบุคคลเข้าทํางานตามกรอบนโยบายทีกําหนดไว้ และติดตามดูแลผล
โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น
(2) เรืองทีข้อกําหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ิรายการทีกรรมการบริษัทฯ มีส่วนได้เสีย
หมวดที 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเป็ นไปเพือความยังยืน
-

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญอย่างยิงต่อการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัท ฯ เพือให้ส ามารถเติ บโตคู่กับสังคมด้วยความยังยืน สร้างคุณ ค่า และเป็ น ประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ลูกค้า คู่คา้ พนักงาน ผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสือสาร รวมถึง
เสริมสร้างให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดําเนินงานของ
บุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรทีอยู่ภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี

-

วัต ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที สําคัญ ของบริษั ทฯ คือ การเป็ น บริษัท ผู้รบั เหมาก่อสร้างชันนําทีเน้น
มาตรฐานและความปลอดภัย และการให้บริการด้วยระบบการดําเนินงานและการจัดการทีดี รวมถึงการ
กํากับดูแลกิจการให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความถูกต้องโปร่งใส มีจริยธรรมทีดี และคํานึงถึงผู้
มีส่ ว นได้เสี ย ในกิ จ การเป็ น หลัก โดยคณะกรรมการบริษั ท ฯ จะส่ง เสริม การสื อสาร และเสริม สร้า งให้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรสะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรใน
ทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร

-

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปี ซงสอดคล้
ึ
องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของกิจการโดยคํานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนัน ตลอดจนโอกาสและความเสียงทียอมรับได้
และจะสนับสนุนให้มีการจัดทําหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์สาํ หรับระยะปานกลาง 3
ถึง 5 ปี ดว้ ย เพือให้มนใจว่
ั ากลยุทธ์และแผนงานประจําปี ได้คาํ นึงถึงผลกระทบในระยะเวลาทียาวขึน และ
ยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
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หมวดที 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทีมีประสิทธิผล
-

-

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ทังใน
เรืองขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการทีเป็ นอิส ระ ทีเหมาะสมและจําเป็ นต่ อการนําพาบริษัทฯ ไปสู่
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักทีกําหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประกอบด้วยบุคคลผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ คุณสมบัติหลากหลาย ทังในด้านความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ทีสามารถเข้าใจ
เกี ยวกับ บทบาทหน้าที ลัก ษณะธุรกิจ ตลอดจนสามารถเอือประโยชน์ให้กับบริษัท ฯ ได้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทฯ ทังหมด และไม่นอ้ ย
กว่า 3 คน โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมีคุณ สมบัติตามทีกําหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษัทฯ นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ
จัดการตามขอบเขตทีระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพือส่งเสริมประสิทธิภ าพ และ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ฯ จะแต่ งตังบุคคลทีเหมาะสมเป็ นประธานกรรมการบริษัท ฯ และดูแลให้มันใจว่า
องค์ประกอบและการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เอือต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมี
อิสระ ทังนี ในกรณีทีผูด้ าํ รงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯ
จะแต่งตังกรรมการอิสระหนึงท่านเพือร่วมพิจารณากําหนดวาระประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพือส่งเสริม
ให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฯ และฝ่ ายจัดการและให้เป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีดีสาํ หรับบริษัทจดทะเบียน

-

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่
ละคณะมีกระบวนการทีโปร่งใสและชัดเจน เพือให้ได้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทีมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบทีกําหนดไว้

-

ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีอาํ นาจพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ดังนัน ในการ
เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ และกรรมการชุดย่อย ต่อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน คณะกรรมการบริษัทฯ
จะพิ จ ารณ าให้ โ ครงสร้า งและอั ต ราค่ า ตอบแทนมี ค วามเหมาะสมกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ จู ง ใจให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย นําพาองค์กรให้ดาํ เนิ นงานตามเป้าหมายทังระยะสันและ
ระยะยาว

-

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ทุกท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าทีและ
จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

-

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบาย และการดําเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมในระดับทีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทังบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกันด้วย
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-

คณะกรรมการบริษั ท ฯ มีนโยบายจัดให้มีก ารประเมิน ผลการปฏิบัติหน้าทีประจําปี ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทังในรู ปแบบของรายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินจะถูก
นําไปใช้สาํ หรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าทีต่อไปด้วย

-

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลให้กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย แต่ละท่านมีความรู ค้ วาม
เข้าใจเกียวกับบทบาทหน้าที ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายทีเกี ยวข้องกับการประกอบธุรกิ จ
ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ทุกท่านได้รบั การเสริมสร้างทักษะและ
ความรูส้ าํ หรับการปฏิบตั ิหน้าทีกรรมการอย่างสมําเสมอ

-

คณะกรรมการบริษัท ฯ จะดูแลให้มันใจว่าการดําเนิ น งานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็ น ไปด้ว ยความ
เรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจําเป็ น และแต่งตังเลขานุการบริษัทฯ ทีมีความรูแ้ ละประสบการณ์ทีจําเป็ น
และเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

หมวดที 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
-

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดําเนินการเพือให้มนใจได้
ั
ว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
และผูบ้ ริหารระดับสูงทีมีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณ ลักษณะทีจําเป็ นต่อการขับเคลือนองค์กร
ไปสูเ่ ป้าหมาย โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
ผู้บริหารระดับ สูง เลขานุก ารบริษั ทฯ และบุคคลอืนทีเกียวข้อง เข้าร่วมอบรมหลักสูต รต่ างๆ และรับฟั ง
เสวนาในเรืองที เกี ยวข้อง สอดคล้องกั บ สถานการณ์ และเป็ น ประโยชน์ต่ อการปฏิ บัติ ง าน ซึงจั ด โดย
สํา นั ก งาน ก.ล.ต. สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ทไทย (IOD) เช่ น หลั ก สู ต ร Directors
Accreditation Program (DAP) ห ลั ก สู ต ร Directors Certification Program (DCP) ห ลั ก สู ต ร Audit
Committee Program (ACP) เป็ นต้น คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย และหน่วยงานอืนๆ ทีเกี ยวข้องอย่างสมําเสมอ ซึงทางเลขานุการบริษัทฯ จะเป็ นผูช้ ่วยแจ้ง
หลักสูตรการอบรมทีน่ าสนใจให้กับ กรรมการบริษัท ฯ ทุก ท่านทราบ นอกจากนี หากมีกรรมการบริษั ท ฯ
ใหม่ เข้ามาดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ท่านนันก็จะได้รับการสรุ ปลักษณะและแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จากประธานกรรมการบริษัทฯ เพือเป็ นข้อมูลต่อไป และเพือให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไป
อย่างต่อเนือง คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่งสําหรับประธานเจ้าหน้าที
บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง

-

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการหมุนเวียนเปลียนงานทีได้รบั มอบหมายตามความถนัดของบุคลากร
โดยพิ จารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็ น หลัก โดยประธานเจ้าหน้าที บริห ารจะกําหนด
ช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าว เพือเป็ น แผนพัฒ นาและสื บทอดงานของบริษัทฯ เพือ
พัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานให้มีความรูค้ วามสามารถในการทํางานมากขึนและให้สามารถทํางานแทนกัน
ได้
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-

คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลให้มีการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลทีเหมาะสม

-

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายในการทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุน้ ทีอาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ เพือมิให้เป็ น
อุป สรรคต่ อการปฏิ บั ติ ห น้า ที ของคณะกรรมการบริษั ท ฯ และจะดูแ ลให้มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มูล ที อาจมี
ผลกระทบต่อการควบคุมกิจการอย่างเหมาะสม

-

คณะกรรมการบริษัทฯ จะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
แรงจูงใจทีเหมาะสม

หมวดที 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
-

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไป
กับ การสร้า งคุณ ประโยชน์ต่ อ ผู้มีส่ วนได้เสี ย ทุก ฝ่ ายที เกี ยวข้อง และมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสังคมและ
สิ งแวดล้อ ม โดยจะส่ ง เสริม การดํา เนิ น การเพื อเพิ มคุ ณ ค่ า ให้บ ริษั ท ฯ ตามสภาพปั จ จั ย แวดล้อ มที
เปลียนแปลงอยู่เสมอ ซึงอาจครอบคลุมการกําหนดรู ปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการ
ออกแบบและพัฒ นาสิน ค้าและบริก าร การวิจัย การปรับ ปรุ งกระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน
รวมทังการร่วมมือกับคู่คา้

-

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ใ ห้ค วามสําคัญ ของการดํา เนิ น ธุร กิ จ ภายใต้ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อสังคม ให้
ความสําคัญ ต่ อสิ ท ธิ ของผู้มีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ น ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน ได้แ ก่ ผู้ถื อหุ้น และ
พนักงานของบริษัทฯ หรือผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็ นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการ
สนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินการและการพัฒนาธุรกิจ
ของบริษัทฯ ดังนัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดทีเกียวข้อง รวมทังกําหนดนโยบายให้มี
การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มโดยคํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมายหรือตาม
ข้อตกลงทีมีกบั บริษัทฯ และไม่กระทําการใดๆ ทีเป็ นการละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียเหล่านัน
ทังนี ในการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้คาํ นึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ตามแนวทางดังต่อไปนี
1. ผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมันทีจะสร้าง
ผลการดําเนินงานทีดีและการเจริญเติบโตทีมันคง เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ถือหุน้ ในระยะยาว รวมทังดําเนิน การเปิ ดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชือถื อ
ได้ต่อผูถ้ ือหุน้
บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต่ อ พนั ก งานทุ ก รายอย่ า งเท่ า เที ย ม เป็ นธรรม และให้
ผลตอบแทนที เหมาะสม นอกจากนี บริษัท ฯ ยังให้ความสําคัญ ต่อการพัฒ นา
ทักษะ ความรู ้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสมําเสมอ เช่น การ
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3.

4.

5.

6.

7.

จัดอบรม การสัมมนา และการฝึ กอบรม โดยให้โอกาสอย่างทัวถึงกับพนักงานทุก
คน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทีมีความรู แ้ ละความสามารถสูงให้คง
อยู่กบั บริษัทฯ เพือพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทังยังได้กาํ หนดแนวทางในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน รวมทังปลูกฝั งให้พนัก งานทุก คนปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบี ยบข้อบังคับทีเกี ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็ น
ต้น
คู่ค้า
บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้ โดยการให้คู่คา้ แข่งขันบนข้อมูลทีเท่า
เทียมกัน และคัดเลือกคู่คา้ ด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมิน
และคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษั ทฯ และ
ตังอยู่บนพืนฐานของการได้รบั ผลตอบแทนทีเป็ นธรรมทังสองฝ่ าย
ลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมันทีจะผลิตสินค้าและบริการ ทีมีคุณภาพในระดับราคาทีเหมาะสม
และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึนอย่างต่อเนือง รวมทังรักษาสัมพันธภาพทีดีและ
ยังยืน ทังนี บริษัทฯ จะรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยไม่นาํ ไปใช้
เพือประโยชน์ของตนหรือผูอ้ ืนโดยมิชอบ และปฏิบัติตามเงือนไขต่างๆ ทีมีลูกค้า
อย่างเคร่งครัดและซือสัตย์สจุ ริต
เจ้าหนี
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงือนไขต่างๆ ตามสัญญาทีมีต่อเจ้าหนีเป็ นสําคัญ รวมทัง
การชํา ระคื น เงิน ต้น ดอกเบียและการดูแ ลหลักประกั น ต่ างๆ ภายใต้สัญ ญาที
เกียวข้อง
คู่แข่ง
บริษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล มีจรรยาบรรณ
และอยู่ ภ ายใต้ก รอบของกฎหมาย รวมทังสนับ สนุ น และส่งเสริม นโยบายการ
แข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม
ชุ ม ช น สั ง ค ม บริษัทฯ ให้ความสําคัญ ในเรืองความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม สิงแวดล้อมและ
และสิงแวดล้อม คุณ ภาพชี วิต ของผู้ค นที มี ส่ ว นเกี ยวข้อ งกั บ การดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และ
ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม
และสังคม รวมทังจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที
เกียวข้องอย่างเคร่งครัด

- คณะกรรมการบริษั ท ฯ จะติ ด ตามดูแลให้ฝ่ ายจัด การจัด สรรและจัด การทรัพ ยากรให้เป็ นไปอย่ างมี
ประสิ ท ธิภ าพ และประสิท ธิผ ล โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒ นาทรัพ ยากรตลอดสาย (Value
Chain) เพื อให้ส ามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้ า หมายหลัก ได้อย่ า งยังยื น เพื อให้ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยังยืน
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ ของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการธุรกิจ และเพือให้ระบบสารสนเทศของบริษัทฯ มีการควบคุมภายในทีดี มีความมันคงปลอดภัย
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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ถูกต้องเชือถื อได้ และสามารถดํา เนินงานได้อย่างต่อเนือง บริษัท ฯ จึงกําหนดนโยบายกํากับดูแลและ
จัด การด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื อกํา หนดกรอบการกํา กั บ ดู แ ลและบริห ารจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระดับองค์กร ทีสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ รวมทังดูแลให้มีก ารนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพิมโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสียง เพือให้
บริษัทฯ สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
หมวดที 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายในทีเหมาะสม
-

คณะกรรมการบริษัท ฯ จะกํากับดูแลให้มันใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริห ารความเสียงและการควบคุม
ภายในที จะทําให้บ รรลุวัตถุ ประสงค์อย่ างมีป ระสิ ท ธิ ผ ล และมีก ารปฏิ บัติ ให้เป็ น ไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานทีเกียวข้อง

-

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดั ให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสียง เพือกํากับ
ดูแลระบบการบริหารความเสียงในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นความเสี ยงด้า นกลยุทธ์ ความเสียงด้านการ
ปฏิบัติงาน ความเสียงด้านการเงิน และความเสียงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนการ
ควบคุมภายในทีจะทําให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานทีเกียวข้องรวมถึงนโยบายต่างๆ และได้จัดให้มีสาํ นักตรวจสอบภายในทีมีความเป็ นอิสระ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสียงและการควบคุมภายใน พร้อมทัง
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพือให้ความเห็น ถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความ
เสียงและการควบคุมภายในไว้ในรายงานประจําปี

-

คณะกรรมการบริษัท ฯ จะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึนได้ระหว่าง
บริษัทฯ กับฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควร
ในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทําธุรกรรมกับบุคคลทีมีความสัมพันธ์หรือเกียวโยงกัน
กับบริษัทฯ ในลักษณะทีไม่สมควร รวมถึงกําหนดแนวปฏิบตั ิไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายการ
รักษาข้อมูลภายในและข้อมูลทีเป็ นความลับไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

-

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันทีชัดเจน โดยได้สือสารในทุกระดับของ
องค์กรและบุคคลภายนอกเพือให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริง และคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีโครงการ
หรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมทีส่งเสริม และปลูกฝั งให้พนักงาน
ทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้อง

-

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ก าํ กับ ดูแ ลให้มีก ลไกในการรับ เรื องร้องเรีย นและการดํา เนิน การกรณี มีการชี
เบาะแส และกําหนดแนวทางปฏิบตั ิทีชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยจะจัดให้มีการเปิ ดเผยช่องทาง
ในการรับเรืองร้องเรียนไว้ในเว็บไซด์หรือรายงานประจําปี ของบริษัทฯ
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หมวดที 7 รักษาความน่าเชือถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
-

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญ ต่อการเปิ ดเผยข้อมูล สําคัญ ทีเกี ยวข้องกับ บริษัท ฯ ทังข้อมูล ทาง
การเงินและข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกําหนดของ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนข้อมูลอืนๆ ทีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ซึงล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ดังนี
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงิน และการ
เปิ ดเผยข้อมูลสําคัญต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน
และแนวปฏิบตั ิทีเกียวข้อง และสนับสนุนให้มีการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis) เพือประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน ทุกไตรมาส ทังนี
เพือให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี ยนแปลงทีเกิ ดขึนกับฐานะการเงิ น และผล
การดําเนิน งานของบริษัท ฯ ในแต่ล ะไตรมาสได้ดียิงขึน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
เพียงอย่างเดียว
คณ ะกรรมการบริ ษั ท ฯ ต้ อ งติ ด ตามดู แ ลความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งทางการเงิ น และ
ความสามารถในการชําระหนีของบริษัทฯ
ในภาวะที กิ จ การของบริ ษั ท ฯ ประสบปั ญ หาทางการเงิ น หรื อ มี แ นวโน้ ม จะประสบปั ญ หา
คณะกรรมการบริษัทฯ จะกํากับดูแลให้มนใจได้
ั
ว่าบริษัทฯ มีแผนในการแก้ปัญหา หรือมีกลไกอืนที
จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทังนีภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องกํากับให้เลขานุการบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ทาํ
หน้าทีในการสือสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอืน
คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล

หมวดที 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสือสารกับผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญกับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดําเนินการให้มนใจได้
ั
ว่า
ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั การปฏิบัติทีเท่าเทียมกันและผูถ้ ื อหุน้ สามารถใช้สิทธิพืนฐานในฐานะผู้ถือหุน้ ได้อย่างครบถ้วน เช่น
(1) สิทธิในการซือขายหรือโอนหุน้ (2) สิทธิในการมีส่วนแบ่งกําไรของบริษัทฯ (3) สิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารที
เกียวข้องอย่างเพี ย งพอผ่านทางเว็บ ไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บ ไซต์ของตลาดหลัก ทรัพย์ฯ หรือโดยวิธี การอืนใด
(4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพือใช้สิทธิออกเสียงในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นอิสระ เพือแต่งตังหรือถอดถอน
กรรมการบริษัทฯ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ การแต่งตังผูส้ อบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การ
เพิมทุนและออกหุน้ ใหม่ รวมทังสิทธิในการตังคําถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกียวกับรายงานของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และเรืองอืนใดทีนําเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาและอนุมตั ิ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
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และการเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ น กรรมการบริษัทฯ และการมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจในเรือง
สําคัญของบริษัทฯ
นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ไม่กระทําการใดๆ อัน
เป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและกําหนดนโยบายทีเกียวข้องกับ
สิทธิผถู้ ือหุน้ ดังต่อไปนี
-

คณะกรรมการบริษั ท ฯ จะดูแลให้มันใจว่ าผู้ถือหุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจในเรืองสําคัญ ของบริษั ทฯ
รวมถึง
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

จะปกป้องและเคารพสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ขันพืนฐาน ได้แก่ สิทธิ การซือขายหรือโอนหุน้ สิท ธิ ในการมี
ส่วนแบ่งกําไรของกิจการ สิทธิในการได้รบั ข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพือแต่งตังหรือถอดถอนกรรมการบริษัทฯ การแต่งตังผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงิน
ปั น ผล การกําหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ หรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน หรือเพิมทุน และการ
อนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น
จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิในเรืองต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ได้แก่
สิท ธิ ใ นการเสนอวาระการประชุม ผู้ถื อ หุ้น ล่วงหน้าก่อนการประชุม สิ ท ธิ ในการเสนอบุ คคลเพื อ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า สิทธิในการส่งคําถามต่อทีประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตังคําถามต่อทีประชุม เป็ นต้น รวมถึงอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ รายย่อยในการเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ โดยส่ง
ประวัติและหนังสื อยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการบริษัทฯ ภายใต้ห ลักเกณฑ์
ระเบียบ และขันตอนทีบริษัทฯ กําหนด
จะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารทีเกียวข้องและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
บริษั ท ฯ อย่างน้อ ย 14 วัน ก่อ นวัน นัด ประชุม ผู้ถื อหุ้น และจัด ทําหนังสือเชิญ ประชุม ผู้ถือ หุ้น ทัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จะสนับ สนุ น ให้ผู้ถื อหุ้น ใช้ห นัง สือ มอบฉั น ทะในรู ป แบบที ผู้ถื อ หุ้น สามารถกํา หนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จดั ทําหนังสือมอบฉันทะทัง แบบ ก แบบ ข
และแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสําหรับ custodian) ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ รวมทังอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนน
เสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผูถ้ ือหุน้
เพืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุน้ ได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิส ระคนใดคนหนึ งเป็ น ผู้รบั มอบ
ฉันทะแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
จะงดเว้นการกระทําใดๆ อันเป็ นการละเมิด หรือจํากัดสิทธิ หรือการลิดรอนสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ในการ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ทีต้องเปิ ดเผยตามข้อกําหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
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(6)
-

เช่ น ไม่ น ํา เสนอเอกสารที มี ข้อ มูล สําคัญ เพิ มเติ ม อย่ า งกะทัน หัน ไม่ เพิ มวาระการประชุ ม หรือ
เปลียนแปลงข้อมูลสําคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า เป็ นต้น
จะอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุน้ ในการใช้สิท ธิต่างๆ เช่น การให้ขอ้ มูลสําคัญ ทีเป็ นปั จจุบัน ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็ นต้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ และเอือให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน รวมถึง
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

จะอํานวยความสะดวกให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มทีในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และจะละเว้นการกระทําใดๆ ทีเป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้ ใน
กรณีทีผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้สามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
จะแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบในหนังสือเชิญประชุมและ
ในวันประชุมผูถ้ ื อหุน้ ผูด้ าํ เนินการประชุมจะแจ้งกฎเกณฑ์ทีใช้ในการประชุม และขันตอนการออก
เสียงลงมติให้ผูถ้ ือหุน้ ทราบในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขันตอน
การออกเสียงลงมติดงั กล่าวลงในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง
จะจัดการประชุมให้เหมาะสม และจะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ซักถามในเรืองทีเกียวข้องกับวาระการ
ประชุม หรือเกี ยวข้อ งกับ บริษั ท ฯ และแสดงความคิ ดเห็ น ได้ โดยประธานกรรมการบริษั ท ฯ จะ
สอบถามทีประชุมในแต่ละวาระ รวมทังจัดให้มีการบันทึกข้อซักถามในเรืองทีเกียวข้องกับวาระการ
ประชุมหรือเกี ยวข้องกับบริษั ท ความคิดเห็นของผูถ้ ื อหุน้ และคําชีแจงของคณะกรรมการบริษัทฯ
และ/หรือ ผูบ้ ริหาร ลงในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง
จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระทีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และผูบ้ ริหารทีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท ฯ จะไม่นาํ เสนอวาระการประชุมเพิมเติมใดๆ ทีไม่จาํ เป็ น ต่อทีประชุม โดยเฉพาะวาระการ
ประชุมทีผูถ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
จะสนับสนุนให้ส่งเสริมให้นาํ เทคโนโลยี เช่น บาร์โค้ด บัตรลงคะแนน หรืออืนๆ มาใช้กับการประชุม
ผู้ถื อ หุ ้น ทังการลงทะเบี ยนผู้ถือหุ้น การนับ คะแนนและแสดงผล เพื อให้ก ารดําเนิ น การประชุม
สามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยจะจัดให้มีการเปิ ดเผยผล
การลงคะแนนไว้ในรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมทังคะแนนเสียงทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และการ
งดออกเสียงในแต่ละวาระทีมีการลงคะแนนเสียง
จะจัดให้มี บุคคลที เป็ น อิส ระเป็ น สักขี พยานในการนับ คะแนนเสี ย ง หรื อเป็ น ผู้นับ หรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุม เช่น ผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือทีปรึกษากฎหมาย และเปิ ดเผยผล
การนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงดังกล่าวให้ที ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
ด้วย
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(7)
-

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นความสําคัญของการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี และเคารพ
สิทธิของผูถ้ ือหุน้ จึงสนับสนุนให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้

คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การเปิ ดเผยมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และการจัดทํารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึง
(1)

(2)

(3)

(4)

จะดูแลให้มีการให้ข้อมูลเกี ยวกับ วัน เวลา สถานที และวาระการประชุมผู้ถื อหุ้น ตลอดจนข้อมูล
ทังหมดทีเกียวข้องกับเรืองทีต้องตัดสินใจในทีประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีคาํ ชีแจงและเหตุผลประกอบตาม
วาระหรือมติทีขอให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลาสําหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในแต่ละครัง บริษั ท ฯ มีน โยบายในการเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวัน ประชุมผู้ถื อหุ้น
ล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีขอ้ มูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
ทีบริษัทฯ จัดส่งให้ผถู้ ือหุน้
หลังการประชุ ม ผู้ถื อหุ้น แต่ ละครัง จะดูแ ลให้มี ก ารรวบรวมเนื อหาการประชุ ม ซึ งประกอบด้ว ย
รายละเอียดวาระการประชุม รายชือกรรมการบริษัทฯ ทังทีเข้าร่วมประชุมและลาประชุม มติทีประชุม
การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคําถามและความเห็นของผูถ้ ือหุน้ จัดทําเป็ น “รายงานการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ” โดยจะเผยแพร่ขึนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานที
เกียวข้อง ภายใน วัน นับจากวันประชุม ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดของ สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และจะเปิ ดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระของการ
ประชุมผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด
จะส่งเสริมการใช้สิ ท ธิ ของผู้ถื อหุ้น และไม่จ ํากัด สิ ท ธิของผู้ถื อหุ้น โดยจั ดให้มี ก ารเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า และบริษัทฯ จะไม่นาํ เสนอเอกสารทีมีขอ้ มูลสําคัญ
เพิมเติมระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุน้ และบริษัทฯ จะไม่เพิมวาระการประชุมหรือเปลียนแปลงข้อมูล
สําคัญโดยไม่แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
จะดูแลให้มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศทีเป็ นข้อมูลปั จจุบนั ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสมําเสมอ
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