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               นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

  
1. นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน Corporate 
Governance Code – CG Code และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับใช้ CG Code ในทุกระดับขององค์กร 
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส มีประสิทธิผลที่จะส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของบริษัท และเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายหลักของบริษัทคณะกรรมการยัง
ท าหน้าที่ติดตามให้มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมี             การรายงานผลการ
ด าเนินการทุกครั้งเพ่ือติดตามให้บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น
คณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรทรัพยากร
ให้เพียงพอกับการด าเนินธุรกิจและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน นอกจากนี้คณะกรรมการชุดย่อย คือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ดูแลความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี
หน้าที่ดูแลระบบควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการมีการทบทวนโครงสร้างของ
ฝ่ายบริหาร ว่ามีความชัดเจนและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานต่างๆ ตามหน้าที่ให้ได้ผลดี และมีติดตามผลการ
ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ 
 

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
 

บริษัทสรรหากรรมการโดยยึดตามพระราชบัญญัติ บริษัท มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และยึดหลักปฏิบัติของ CG Code ที่ให้คณะกรรมการได้พิจารณา
โครงสร้างคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะ จ านวน ความสามารถและประสบการณ์ 

บริษัทมีกรรมการอิสระที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ทั้งนี้
กรรมการอิสระ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทมีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจ าเป็น โดยมีการ
ก าหนดวาระไว้อย่างชัดเจนและมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็นประจ า             โดยเลขานุการบริษัทจะ
จัดท าหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ส่งให้กรรมการแต่ละท่าน
ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลา 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ มีการจดบันทึกการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือให้
คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง นอกจากนี้ 
บริษัทมีเลขานุการบริษัทและที่ปรึกษาทางกฎหมาย ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ 
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3. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษัทยึดแนวปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” 

การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัทฯ การประชุมผู้ถือ
หุ้นคราวอ่ืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังนี้ 

1) การจัดประชุม สถานที่ประชุม บริษัทฯ จะจัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด และได้อ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก
ราย โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้สะดวก 

2) บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมระเบียบวาระและ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม รายงานประจ าปี งบการเงิน รายการ
เอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องน ามาเพ่ือใช้แสดงตัว และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ เอกสารประกอบการประชุมที่น าส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น จะมีข้อมูลครบถ้วนเพราะผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระ
ต่างๆ และบริษัทได้เพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม และด าเนินการให้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่าง
น้อยสามสิบวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นตามสมควร โดยมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์) ท าหน้าที่นายทะเบียนของบริษัทฯ ในการส่งเอกสาร รวมถึง
สารสนเทศต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ 

3) แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จัดให้มีการลงมติวาระเพ่ือพิจารณาเป็นรายวาระ และลงมติ
เป็นแต่ละรายการในกรณีท่ีในวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือ 

การอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมด หรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
- การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน 

บริษัทฯ ก าหนดให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น  การนับคะแนนและ
แสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้โดยรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 

ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม จะเป็นผู้รายงานผลการนับคะแนน
เสียงจากหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาก่อนการประชุมรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุม และแจ้งต่อท่ีประชุมรับทราบ 
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4) ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม 
และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นและสามารถถามค าถามในแต่ละวาระ
การประชุม รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและได้บันทึกประเด็นที่ส าคัญไว้ในรายงานการประชุม 

5) บริษัทไมไ่ด้เพ่ิมวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
6) ได้ด าเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยมีการอ านวยความ

สะดวกในการประชุมอย่างเท่าเทียมกันให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการถามค าถามต่อที่ประชุมและแสดงความเห็นในแต่
ละวาระการประชุมและประธานที่ประชุมจะให้ความส าคัญ และตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีการบันทึกการ
ประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

7) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมทุกครั้ง โดยสามารถเข้าร่วม

ประชุมและลงคะแนนเสียงได้ทุกวาระการประชุม เว้นแต่วาระที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสีย และข้อก าหนดของ
กฎหมายห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ 

 บริษัทฯ จะจัดให้มีการเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการ
ตัดสินใจในการประชุมแต่ละครั้ง ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด 

 สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนและถอดถอนกรรมการตามที่กฎหมายก าหนด 
 สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนได้ และท าหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบที่กฎหมายก าหนด 
 ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหุ้นของตนเอง ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ที่

บริษัทหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
8) บริษัทฯ จะจัดการท ารายงานการประชุมหลังจากเสร็จการประชุมทุกครั้ง โดยได้บันทึกจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมทั้งจ านวนรายและจ านวนหุ้น รวมทั้งสัดส่วนของ
จ านวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเทียบกับจ านวนหุ้นที่ได้จ าหน่ายแล้วทั้งหมด รายงานการประชุมจะจัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม 
และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และ ผล
การลงคะแนน (เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ / งดออกเสียง / บัตรเสีย / รวมทั้งหมด) ของแต่ละวาระ ประเด็นค าถามและ
ค าตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดของรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว และดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระการประชุมสามัญ และ/หรือการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันท าการถัดไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด 
 

3.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะมีการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน หรือจะมี

เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม แตกต่างกัน แต่ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
ดังนี้ 

1) การเผยแพร่ข้อมูลระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมการแจ้งข้อมูลวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะจัดท าหนังสือนัด
ประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตาม
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สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม 

2) ด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับ
กฏเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ขั้นตอนการออกเสียง
ลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น 

3) การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลง
วาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าหากไม่จ าเป็น 

4) การประชุมผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยการมอบฉันทะนั้นจะต้องท าเป็นหนังสือ ผู้ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและท า
ตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนก าหนด 

5) การใช้สิทธิคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ 

6) การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรและสื่อสารให้พนักงาน ผู้บริหาร รวมถึงคณะกรรมการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

7) การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย บริษัทได้ก าหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ 

8) บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการทุกคนมีหน้าที่เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็น
ตามสมควร และก าหนดให้เลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบด าเนินงานในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ อ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมทุกคราว รวมถึงเอ้ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของ
ตนได้ ดังนี้ 


