หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
แบ่งเป็น 5 หมวด
..........................................................................
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
(Rights of Shareholders)
...................................................................................................................
1.1 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผูถ้ อื หุน้   
ไม่มีการกระทำ�ใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำ�หน้าที่
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ไม่วา่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ในประเทศหรือต่างประเทศ ทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน    
ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงาน
และตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัท
1.2 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งคำ�ถาม
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม
และการส่งคำ�ถามล่วงหน้าบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม   
โดยมีค�ำ ชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระในหนังสือนัดประชุม รวมทัง้ สถานที่
จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง
1.4 คณะกรรมการบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมั ติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
เป็นประจำ�ทุกปี มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการในแต่ละคณะ
1.5 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้
เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ เลือกตัง้
กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และมีการใช้บัตรลงคะแนน รวมทั้งมีบุคคลที่เป็น
อิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
1.6 คณะกรรมการบริษทั เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อม
ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในวันทำ�การถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
1.7 คณะกรรมการบริษทั จัดทำ�รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยบันทึกการชีแ้ จงขัน้ ตอน
การลงคะแนน รายชื่อกรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหารทีม่ าประชุม
และลาประชุม ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมคำ�ถามคำ�ตอบ ไม่มกี ารเพิม่ วาระ
ที่ ไม่ได้ระบุในหนังสือนัดประชุม และเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์ของบริษทั
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การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
(Equitable Treatment of Shareholders)
..............................................................................................................
2.1 คณะกรรมการบริษัทปฏิบั ติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน     
โดยหุน้ ประเภทเดียวกันมีสทิ ธิออกเสียงเท่าเทียมกัน เท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
2.2 คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำ�หนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้  
และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของ
ผู้ถือหุ้น
2.3 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
2.4 คณะกรรมการบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2.5 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้น    
โดยส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการประชุมเพื่อการพิจารณา
ล่วงหน้า โดยได้จัดทำ�ฉบับภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ
2.6 คณะกรรมการบริ ษั ท กำ � หนดนโยบายการป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล ภายในและมี
มาตรการป้องกันการนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อหาผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองและ
ผู้อื่นโดยมิชอบ โดยห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ซึ่งอยู่ ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำ�การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  
2.7 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รายงานการมีสว่ นได้เสีย
ของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
ด้วยความรอบคอบ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(Role of Stakeholders)
...................................................................................................................
3.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ    
โดยคำ�นึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบั ติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน
จึงได้กำ�หนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบั ติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม   
ตลอดจนคำ�นึงถึงชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชั่น ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
3.2 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้จัดทำ�รายงานความรับผิดชอบทางสังคม  
โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำ�ปี
3.3 คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินการให้มีช่องทางและขั้นตอนที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท  
ความถูกต้องของรายงานทางการเงินหรือเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
3.4 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องคุ้มครอง
พนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแส  ในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือ
เรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
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การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)
...................................................................................................................
4.1 คณะกรรมการบริษัทกำ�กับดูแลให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญอย่างถูกต้อง
โปร่งใส ทันเวลา ตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ สารสนเทศทีร่ ายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ ไม่กระทบต่อ
ประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริษทั โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษทั
ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและช่องทางอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน
7

4.2 คณะกรรมการบริ ษั ท จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการทำ � หน้ า ที่
นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
(Responsibilities of The Board)
..............................................................................................................
5.1 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย  
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำ�กัดเพศ และมี
คุณสมบั ติตามที่กฎหมายกำ�หนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ ไม่ ได้เป็นกรรมการ
บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจที่บริษัทดำ�เนินกิจการอยู่
มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
5.2 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดนิยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
5.3 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่ส�ำ คัญ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5.4 คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะ โดยกำ�หนดวาระ
การดำ�รงตำ�แหน่ง ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5.5 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการบริษัทในบริษัทอื่น ต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
5.6 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่ตามกฎหมาย และตาม
ที่ ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบั ติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้
ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
5.7 คณะกรรมการบริษัทจัดทำ�นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำ�เนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณ เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
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5.8 คณะกรรมการบริษัทมีการกำ�หนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
5.9 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้  
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน อย่างต่อเนื่อง
5.10 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณา
วาระต่างๆ จะคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
5.11 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำ�เป็น
5.12 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท
5.13 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ ไม่เป็นผู้บริหารมี
โอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำ�เป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย
และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
5.14 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ทุกท่านเข้าถึงสารสนเทศ
ที่จำ�เป็น เพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่น
ที่ ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำ�หนด และในกรณีที่จำ�เป็น
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษา  หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
5.15 คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำ�เนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์     
ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมผ
ี ลและปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.16 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำ�การซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
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5.17 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คูส่ มรสและบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะมีหน้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำ�เนาให้เลขานุการบริษทั เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
5.18 คณะกรรมการบริษทั กำ�หนดให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ต้องรายงานการมีสว่ น
ได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนด
5.19 คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
5.20 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการประเมินผลงานประจำ�ปีของคณะกรรมการ
บริษัท
5.21 คณะกรรมการบริษัทจัดทำ�รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำ�ปี
5.22 คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำ�เนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่
กรรมการแต่ละคณะ ตามอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับ
ที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5.23 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดนโยบายในการสืบทอดตำ�แหน่งของพนักงานใน
หน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำ�แหน่งที่สูงขึ้น
5.24 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำ�แหน่งใน
บริษัทเป็นครั้งแรก
5.25 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
5.26 คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดให้มีการติดตามและประเมินการกำ�กับดูแลกิจการ
ด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
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