
  นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2557  เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2557 ได้มีมติอนมุติัการกําหนดนโยบายเก่ียวกบั

การกํากบัดแูลกิจการตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทฯ ได้ยดึถือและปฏิบติัตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการท่ีดีในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ผา่นทางกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ  และถือวา่

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีนัน้ เป็นปัจจยัสําคญัในการสง่เสริมความสําเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ  ในฐานะท่ีเป็น

องค์กรหนึง่ท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม   

บริษัทฯ ได้จดัทําเอกสารนโยบายการกํากบัดแูลกิจการนีเ้พ่ือใช้เป็นแนวทางสําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานในการ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการขององค์การความ

ร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co‐Operation and Development ‐ OECD) ซึง่

นโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยหลกัการสําคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

การกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

หมวดท่ี 1: สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ด้วยตระหนกัถงึความสําคญัในการปกปอ้งผลประโยชน์และอํานวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯ จงึได้

กําหนดนโยบายการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเสมอภาคและเทา่เทียมกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 การสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิ   

บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ใช้สทิธิได้อยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั  บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายเข้าร่วม

การประชมุผู้ ถือหุ้น ตลอดจนสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความคิดเหน็และข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ    

1.2 การอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชมุและการออกเสียงในท่ีประชมุ  

บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในประเดน็ท่ีสําคญัและออกเสียงในประเด็นตา่งๆ ในท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้ในการออกเสียงเพ่ือลงมติทกุครัง้ต้องทําลงในบตัรลงคะแนน  

1.3. การสง่ข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ จะดําเนินการให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับทราบข้อมลูสําคญั หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้ในการประชมุตา่งๆ 

รวมถงึวิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการประชมุ ลว่งหน้าก่อนมีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  โดยบริษัทฯ จะพยายามจดัสง่

ข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนเข้าร่วมประชมุ นอกจากนี ้บริษัทฯ จะนําข้อมลูดงักลา่วทัง้หมดประกาศลงในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ  ก่อนสง่หนงัสือเชิญประชมุ  



1.4 การให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นในการซกัถามและแสดงความคิดเห็นในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ซกัถาม แสดงความคิดเหน็ หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น

ทกุครัง้  

หมวดท่ี 2: การปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั 

บริษัทฯ ยดึมัน่ในการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนัและจดัให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูต่างๆ อยา่งเทา่เทียมกนั  

ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอแตง่ตัง้กรรมการและเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติมได้ทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ    

2.2 ขัน้ตอนและวิธีการประชมุผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นผู้ซึง่ไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ ด้วยการใช้หนงัสือมอบฉนัทะ  

และสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นผู้ซึง่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ สามารถแตง่ตัง้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทา่นหนึง่ให้เป็นผู้ รับ

มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้   

2.3 การใช้ข้อมลูภายใน 

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ  ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมลูขององค์กรไว้เป็นความลบัโดย

เคร่งครัด (โดยเฉพาะอยา่งย่ิง ข้อมลูภายในท่ีไม่สมควรเปิดเผยตอ่สาธารณะ) โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของ

บริษัทฯ จะไมนํ่าข้อมลูดงักลา่วไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนหรือเพ่ือประโยชน์ของผู้ อ่ืน และจะปฏิบติัตามกฎหมายและ

นโยบายวา่ด้วยการไมนํ่าข้อมลูภายในมาใช้ในการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของตนโดยเคร่งครัด  

2.4 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า ในกรณีท่ีมีสว่นได้เสียใดๆ ท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้โดยเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ    

หมวดท่ี 3: บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย 

บริษัทฯ ยดึถือหลกัการทัว่ไปในการปฏิบติัอยา่งเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน หุ้นสว่น

ธุรกิจ และเจ้าหนี ้สาธารณชน และคูแ่ข่ง  ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใส  บริษัทฯ จงึคํานงึถงึ

ผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้  

3.1  ผู้ ถือหุ้น   

สทิธิและการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในหมวดท่ี 1 และหมวดท่ี 2 ของเอกสารฉบบันี ้



3.2  ลกูค้า  

บริษัทฯ พยายามท่ีจะรักษาและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวกบัลกูค้าของบริษัทฯ   บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะทําให้

ลกูค้ามีความพงึพอใจสงูสดุโดยการผลิตสนิค้าและให้บริการท่ีมีคณุภาพดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้

ได้มากท่ีสดุในราคาท่ียติุธรรม รวมทัง้มีการให้บริการหลงัการขายตามมาตรฐานขัน้สงู ตลอดจนให้ข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบั

การดําเนินกิจการและผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ แก่ลกูค้าอีกด้วย 

บริษัทฯ คงไว้ซึง่และพยายามรักษาช่องทางการติดตอ่กบัลกูค้า โดยเปิดรับฟังความคิดเหน็ของลกูค้าตลอดเวลา 

3.3  พนกังาน   

พนกังานของบริษัทฯ ทกุคนถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ขององค์กร และมีความสําคญัตอ่การเติบโต และความสามารถใน

การทํากําไรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย บริษัทฯ พยายามจดัหาสิง่แวดล้อมในการทํางานท่ีมีคณุภาพให้แก่พนกังาน โดย

ให้ความสําคญัในเร่ืองของสขุภาพและความปลอดภยัสงูสดุ และบริษัทฯ ปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรมให้

ได้รับผลตอบแทนอยา่งยติุธรรมและเป็นธรรมเม่ือเทียบกบัธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัตอ่การพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานบริษัทฯ  และ

พยายามสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีมีความหลากหลาย และสร้างแรงจงูใจให้พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถ

สงูให้คงอยูเ่พ่ือพฒันาองค์กรต่อไป  

3.4  หุ้นสว่นธุรกิจและเจ้าหนี ้ 

บริษัทฯ ถือวา่การทําให้หุ้นสว่นธุรกิจและเจ้าหนีข้องบริษัทฯ เข้าใจถงึกิจการของบริษัทฯ อยา่งถ่องแท้เป็นเร่ืองสําคญั  

ทัง้นี ้เพ่ือคงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์ท่ีชดัเจน ยัง่ยืน และอยูบ่นพืน้ฐานของความไว้ใจซึง่กนัและกนัระหวา่งบริษัทฯ กบัหุ้นสว่น

ธุรกิจและเจ้าหนีข้องบริษัทฯ  

บริษัทฯ จะปฏิบติัตอ่หุ้นสว่นธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อกําหนดของสญัญาอยา่งเคร่งครัด ตลอดจนให้

ข้อมลูทางการเงินท่ีครบถ้วนและถกูต้องแก่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ    

3.5  สาธารณชน  

บริษัทฯ ใสใ่จและให้ความสําคญักบัความปลอดภยัตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตของผู้คนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบั

การดําเนินงานทัง้หมดของบริษัทฯ  รวมทัง้จดัให้มีการปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ พยายามมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นการสร้างและรักษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม  ตลอดจน

สง่เสริมวฒันธรรมของประเทศท่ีบริษัทฯ ดําเนินกิจการอยู่ 



บริษัทฯ มีมาตรการกําจดัขยะและของเสียจากการผลติของบริษัทฯ ให้มีผลกระทบตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อม และประชาชน

อยา่งน้อยท่ีสดุ  

3.6  คูแ่ข่ง  

บริษัทฯ ปฏิบติัต่อคูแ่ข่งของบริษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขนัอยา่งยติุธรรมและมีจริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมี

เปา้หมายเพ่ือการพฒันาและความก้าวหน้าของตลาด ซึง่สง่ผลดีตอ่อตุสาหกรรมในภาพรวม 


