
การกํากับดูแลกิจการ
        บริษัทมีนโยบายการปฏิบตัิตามข้อพงึปฏิบตัิที�ดี (Code of Best Practice) เพื�อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็น

ประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัท อนัจะทําให้เกิดความเชื�อมั�นในกลุม่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ที�เกี�ยวข้องทกุฝ่าย 

ดงันั �น คณะกรรมการบริษัทจงึได้มีการกําหนดหลกัการการกํากบัดแูลกิจการ ซึ�งเป็นการปฏิบตัติามแนวทางการกํากบั

ดแูลกิจการที�ดีซึ�งกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยหลกัการการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทครอบคลมุ

หลกัการ � หมวด ดงันี � 

1

หมวดที� � สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

        บริษัทตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิพื �นฐานตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้น ทั �งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะ

นกัลงทนุในหลกัทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื �อ ขายหรือโอนหลกัทรัพย์ที�ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมลูของบริษัทอย่าง

เพียงพอ สทิธิในการที�จะได้รับสว่นแบง่ผลกําไรจากบริษัท สทิธิตา่งๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคดิ

เหน็ สทิธิในการร่วมตดัสนิใจในเรื�องสาํคญัของบริษัท เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การแตง่ตั �งหรือถอดถอนกรรมการ การ

แตง่ตั �งผู้สอบบญัชี การอนมุตัธิรุกรรมที�สําคญัและมีผลตอ่ทิศทางในการดําเนินธรุกิจของบริษัท เป็นต้น

        นอกเหนือจากสิทธิพื �นฐานตา่งๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยงัได้ดําเนินการในเรื�องตา่งๆ ที�เป็นการอํานวยความสะดวก

ในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี � 

        �. บริษัทจะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปีทกุปี โดยจะจดัภายใน � เดือนนบัจากวนัสิ �นสดุ

รอบบญัชีในแต่ละปี และจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นตาม

ความจําเป็น โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูล

ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ � วนัหรือ �� วนั ก่อน

การประชมุ (แล้วแตก่รณี) และลงประกาศหนงัสอืพิมพ์แจ้ง

วนันดัประชมุลว่งหน้าเป็นเวลา � วนัลว่งหน้าตดิตอ่กนัก่อน

ที�จะถึงวนัประชมุไม่น้อยกว่า � วนั โดยในแต่ละวาระการ

ประชมุจะมีความเหน็ของคณะกรรมการประกอบไปด้วย

        �. บริษัทจะเผยแพร่ข้อมลูประกอบวาระการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัท พร้องทั �งชี �แจ้งสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้นในการเข้าประชมุ และสทิธิออกเสยีงลงมตขิอง

ผู้ ถือหุ้น

        �. ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วย

ตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนตนได้ 

โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งที�บริษัทได้จดัสง่

ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ

        �. ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นสามารถสง่ความคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อซกัถามได้

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผา่นอีเมล์แอดแดรสของเลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัท

        �. ในการประชมุผู้ ถือหุ้นบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นตั �งข้อซกัถาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือแสดงความเห็นตอ่

ที�ประชมุในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกนั 

ทั �งนี � ในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที�

เกี�ยวข้องเข้าร่วมประชมุเพื�อตอบคําถามและให้ข้อมลูราย

ละเอียดในที�ประชมุ



หมวดที� � การปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

        บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

และกําหนดให้สทิธิออกเสยีงในที�ประชมุเป็นไปตามจํานวน

หุ้น โดยหนึ�งหุ้นมีสทิธิเทา่กบัหนึ�งเสยีงและไมก่ระทําการใดๆ 

ที�เป็นการจํากดัหรือละเมิดสทิธิหรือลดิรอนสทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย นกัลงทนุ

สถาบนั ผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิเว้นแตเ่ป็นไปตามข้อกําหนดของ

กฏหมายที�เกี�ยวข้อง บริษัทกําหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้

มีหน้าที�ดแูลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย โดยผู้ถือหุ้นสว่นน้อยสามารถ

เสนอแนะ แสดงความคดิเหน็หรือข้อร้องเรียนไปยงักรรมการ

อิสระซึ�งจะพิจารณาดําเนินการให้เหมาะสมในแต่ละเรื�อง 

เชน่ หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจ

สอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสม กรณีเป็น

ข้อเสนอแนะที�เป็นเรื�องสําคญัและมีผลต่อผู้ มีส่วนได้เสีย

โดยรวม หรือมีผลตอ่การประกอบธรุกิจของบริษัท กรรมการ

อิสระจะเสนอเรื�องดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณากําหนดเป็นวาระการประชมุ

ในการประชมุผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เป็นต้น

        การดําเนินการประชมุเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทตาม

ลาํดบัวาระการประชมุมีการเสนอรายละเอียดในแตล่ะวาระ

ครบถ้วน มีการแสดงข้อมลูประกอบการพิจารณาอยา่งชดั

เจน รวมทั �งจะไม่เพิ�มวาระการประชมุที�ไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบลว่งหน้าโดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระที�มีความสําคญั

ที�ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจ 

ทั �งนี �ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระหรือบคุคลใดๆเข้าร่วมประชมุแทนตนได้ โดยใช้หนงัสอื

มอบฉนัทะที�บริษัทได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใสตามลําดบัวาระที�

กําหนด โดยวาระการเลือกตั �งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ 

ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตั �งกรรมการด้วยการลงมตเิป็น

รายคน

        นอกจากนั �นบริษัทได้กําหนดมาตรการการป้องกนั

การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของ

บุคคลที�เกี�ยวข้อง ซึ�งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานในหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัข้อมลูภายใน (รวมทั �ง

คูส่มรสและบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะของบคุคลดงักลา่ว) 

โดยห้ามบุคคลที�เกี�ยวข้องทําการซื �อขายหลกัทรัพย์ของ

บริษัทเป็นระยะเวลาอยา่งน้อย � เดือนก่อนมีการเปิดเผย

งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปีและควร

รอคอยอย่างน้อย �� ชั�วโมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมลู

ดงักลา่วให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั �งห้ามไม่ให้เปิดเผย

ข้อมลูนั �นตอ่บคุคลอื�นด้วย

        บริษัทได้ให้ข้อมลูแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี�ยวกบั

หน้าที�ที�ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ในบริษัท 

และบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกั

ทรัพย์ พ.ศ.���� และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย และในกรณีที�กรรมการหรือผู้บริหารมีการ

ซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์

ในบริษัทของตนเอง คูส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ

ตามมาตรา �� แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.���� ภายใน � วนัทําการ ให้สํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ทราบ 

เพื�อเผยแพร่ตอ่สาธารณะตอ่ไป
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หมวดที� � บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

        บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ไมว่า่จะเป็นผู้ มีสว่นได้เสียภายใน ได้แก่ พนกังานและ

ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ มีสว่นได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลกูค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนกัดีว่า การสนบัสนนุ

และข้อคดิเหน็จากผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพฒันาธรุกิจของบริษัท ดงันั �นบริษัท

จะปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที�เกี�ยวข้องเพื�อให้สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียดงักลา่วได้รับการดแูลเป็นอยา่งดี นอก

จากนั �นบริษัทยงัสง่เสริมให้มีความร่วมมือระหวา่งบริษัทและกลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียแตล่ะกลุม่ เพื�อสร้างความมั�นคงให้แก่

บริษัทตามแนวทาง ดงัตอ่ไปนี �

        ทั �งนี �บริษัทจะปฏิบตัิตามข้อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง เพื�อให้สิทธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 

เหลา่นั �นได้รับการดแูลอยา่งดี

(ก)  ผู้ ถือหุ้น               :     บริษัทมุ่งเน้นพฒันาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างตอ่เนื�อง ซึ�งจะสง่ผลให้บริษัทมีรายได้

                                       และผลกําไรเพิ�มขึ �นได้ เป็นการเพิ�มมลูคา่ของบริษัทและสง่ผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้

                                       รับผลตอบแทนสงูสดุ 

(ข)  ลกูค้า                  :     บริษัทคํานงึถงึคณุภาพและมาตรฐานของการให้บริการ รวมถงึการเอาใจใสแ่ละรับผิด

                                       ชอบตอ่ลกูค้าด้วยความซื�อสตัย์และเป็นธรรม 

(ค)  คูค้่า                    :     บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตัติอ่คูค้่าอยา่งเป็นธรรม เป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้า และ

                                       /หรือข้อตกลงในสญัญาที�ทําร่วมกนั เพื�อก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อนัดีทางธรุกิจซึ�งจะเป็น

                                       ประโยชน์ทกุฝ่าย

(ง)  คูแ่ขง่                   :     บริษัทสง่เสริมนโยบายการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม และจะปฏิบตัติาม

                                       กรอบกตกิาการแขง่ขนัที�ดี 

(จ)  พนกังาน              :     บริษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตัติอ่พนกังานทกุคนอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม ให้ผลตอบแทน

                                       และสวสัดิการที�เหมาะสม รวมถึงการสนบัสนนุเพื�อพฒันาความรู้ความสามารถของ

                                       พนกังาน

(ฉ)  ชมุชนและสงัคม   :     บริษัทให้ความสําคญัและรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมีจริย

                                       ธรรม และให้การสนบัสนนุกิจกรรมต่างๆ ที�เกื �อกลูและสร้างสรรค์ต่อสงัคมตามความ

                                       เหมาะสม 

(ช)  สิ�งแวดล้อม          :     บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบตา่งๆเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และ

                                       วางแนวทางในการควบคมุผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อมอยา่งตอ่เนื�อง 
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หมวดที� � การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หมวดที� � ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

        บริษัทตระหนกัดีถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูที�มีความถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั �งรายงานข้อมลู

ทางการเงินและข้อมลูทั�วไป ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมลูอื�นที�สําคญัที�มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทซึ�งล้วนมีผล

ตอ่กระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทนุและผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูสารสนเทศของบริษัทตอ่

ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสาธารณชนผา่นชอ่งทางและสื�อการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกั

ทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึเวบ็ไซต์ของบริษัท คือ www.rajaferryport.com

        ในสว่นของงานด้านผู้ลงทนุสมัพนัธ์นั �น บริษัทจดัให้ฝ่ายแผนงาน และการเงิน เพื�อทําหน้าที�ติดตอ่สื�อสารกบัผู้ลง

ทนุ ผู้ ถือหุ้น รวมทั �งนกัวิเคราะห์และภาครัฐที�เกี�ยวข้อง ทั �งนี �คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินและสาร

สนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ �นขั �นตามมาตรฐานการบญัชีที�รับรองทั�วไป

ในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที�เหมาะสมและถือปฏิบตัอิยา่งสมํ�าเสมอรวมทั �งมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียง

พอในงบการเงิน ซึ�งในการนั �นคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบ

ควบคมุภายในรวมถงึการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

�. โครงสร้างคณะกรรมการ

        คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ�งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบาย

และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการกํากบัดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท

ให้เป็นไปตามแผนที�วางไว้อยา่งเป็นอิสระ

        ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน � ทา่น ประกอบด้วย กรรมการที�เป็นผู้บริหาร � ทา่น และกรรมการที�ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร � ทา่น โดยกรรมการที�ไมเ่ป็นผู้บริหาร � ใน � ทา่นดงักลา่ว มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ ซึ�งจะทําให้เกิดการ

ถ่วงดลุในการออกเสียงพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งประกอบไปด้วยคณะกรรมการอิสระ 

� ทา่น ทําหน้าที�เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการทําหน้าที�กํากบัดแูลดําเนินงานของบริษัทให้มีความถกูต้องและโปร่งใส

        ตามข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหนง่หนึ�งในสาม ถ้า

จํานวนกรรมการที�จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม กรรมการที�จะ

ต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้ใช้วธีิจบัฉลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ 

ตอ่ไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ออกตามวาระนั �น

อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหนง่ใหมก็่ได้

        นอกจากนี � คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตั �งคณะอนกุรรมการ � ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรม

การบริหาร เพื�อปฏิบตัิหน้าที�เฉพาะเรื�องและเสนอเรื�องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ�งคณะอนกุรรม

การแตล่ะชดุมีสทิธิหน้าที�ตามที�ได้กําหนดไว้ในอํานาจหน้าที�ของคณะอนกุรรมการแตล่ะชดุ 

        บริษัทได้แบง่แยกบทบาทหน้าที�ความรับผิดชอบระหวา่งคณะอนกุรรมการบริษัท กบัผู้บริหารอยา่งชดัเจนโดยคณะ

กรรมการบริษัททําหน้าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากบัดแูลการดําเนินงานของผู้บริหารในระดบันโยบาย ในขณะที�

ผู้บริหารทําหน้าที�บริหารงานของบริษัทในด้านตา่งๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนด ดงันั �นประธานกรรมการบริษัท และ

กรรมการผู้จดัการจงึเป็นบคุคลคนละคนกนั โดยทั �งสองตําแหนง่ต้องผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัท

เพื�อให้ได้บคุคลที�มีความเหมาะสมที�สดุ
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        ทั �งนี � บริษัทมีเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทซึ�งทําหน้าที�ให้คําแนะนําด้านกฎเกณฑ์

ตา่งๆ ที�คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบตัหิน้าที�ในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ 

รวมทั �งประสานงานให้มีการปฏิบตัติามมตคิณะกรรมการ

        คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบคุคลที�มีความรู้ ทกัษะและความเชี�ยวชาญที�หลากหลาย และมีภาวะผู้ นํา ซึ�ง

เป็นที�ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ นโยบายแนวทางในการ

ประกอบธุรกิจ และกํากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติของที�

ประชมุผู้ ถือหุ้น และเพื�อประโยชน์ในการติดตามและกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการ

บริษัทจงึได้จดัตั �งคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ เพื�อตดิตามและดแูลการดําเนินงานของบริษัท

�. บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

        �.� นโยบายการกาํกับดแูลกจิการ

        บริษัทได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ�งที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท

ได้ให้ความเหน็ชอบนโยบายดงักลา่ว ทั �งนี � คณะกรรมการจะได้จดัให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตัติามนโยบาย

ดงักลา่วเป็นประจํา นอกจากนี � ภายหลงัจากที�หุ้นสามญัของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(MAI) แล้ว บริษัทจะถือปฏิบตัิตามกฎและข้อบงัคบัต่างๆ ตามที�สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย์ เอม็เอไอ กําหนดทกุประการ โดยจะเปิดเผยรายงาน

การกํากบัดแูลกิจการไว้ในรายงานประจําปีและแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ ��-�)

        �.� จรรยาบรรณธุรกจิ

        บริษัทได้กําหนดหลกัปฏิบตัเิกี�ยวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน เพื�อให้ผู้ เกี�ยวข้อง

ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าที�ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื�อสตัย์ สจุริต และเที�ยงธรรมทั �งการปฏิบตัิตอ่

บริษัท ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ สาธารณชนและสงัคม รวมทั �งการกําหนดระบบติดตามการปฏิบตัิตามแนวทางดงักลา่ว

เป็นประจํา

        ทั �งนี � บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและยดึปฏิบตัอิยา่งเคร่งครัด รวมถงึให้มีการปฏิบตัิ

ตามแนวทางดงักลา่ว

        �.� ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

        บริษัทได้กําหนดนโยบายเกี�ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที�วา่ การตดัสินใจใดๆ ในการดําเนิน

กิจกรรมทางธรุกิจจะต้องทําเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทเทา่นั �น และควรหลีกเลี�ยงการกระทําที�ก่อให้เกิดความขดั

แย้งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ผู้ ที�มีสว่นเกี�ยวข้องหรือเกี�ยวโยงกบัรายการที�พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึง

ความสมัพนัธ์หรือการเกี�ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอํานาจ

อนมุตัใินธรุกรรมนั �นๆ

        คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั และรายการที�มีความขดั

แย้งทางผลประโยชน์ ซึ�งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และได้ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ที�ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยและหรือสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั �งจะได้มีการเปิดเผยไว้ใน

งบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ ��-�) ด้วย
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        ตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทกุ � เดือน และจะจดัให้มีการ

ประชมุพิเศษเพิ�มตามความจําเป็น มีการสง่หนงัสือเชิญประชมุลว่งหน้า � วนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบ

ด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทั �งนี �ในการประชมุแต่ละครั �งได้มีการกําหนดวาระในการประชมุอย่างชดัเจน 

มีเอกสารประกอบการประชมุที�ครบถ้วนเพียงพอ โดยจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้า เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลา

ศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ

        ในการประชมุ ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ร่วมกนักําหนดวาระการประชมุและพิจารณา

เรื�องเข้าวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื�องต่างๆเพื�อเข้ารับ

พิจารณาเป็นวาระการประชมุได้ โดยที�กรรมการทกุทา่นสามารถอภิปรายและแสดงความคดิเหน็ได้อยา่งเปิดเผย และมี

ประธานที�ประชมุเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที�ได้จากการประชมุ ทั �งนี �ในการลงมติในที�ประชมุ คณะกรรมการ

บริษัทให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียง โดยกรรมการที�มีสว่นได้เสียจะไมเ่ข้าร่วมประชมุ

และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั �นๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในที�ประชมุจะออกเสียงเพิ�มขึ �นอีก

หนึ�งเสียงเพื�อชี �ขาด นอกจากนี �รายงานการประชมุจะถกูจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรภายหลงัมีการประชมุเสร็จ และจดั

เก็บรายงานการประชมุที�ผา่นการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ที�เกี�ยวข้องตรวจ

สอบได้

        

�. การประชุมคณะกรรมการ

        �.� การบริหารความเสี�ยง

        บริษัทได้มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในที�มีอยู ่เพื�อพิจารณาหาแนวทางในการปรับ

ปรุงแก้ไขการปฏิบตัิงานให้ผลการดําเนินงานมีประสทิธิภาพมากยิ�งขึ �น

        �.� ระบบการควบคุมภายใน

        บริษัทได้ให้ความสาํคญัตอ่ระบบควบคมุภายในทั �งในระดบับริหาร และระดบัปฏิบตังิาน และเพื�อ

ให้เกิดความมีประสทิธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจงึได้กําหนดภาระหน้าที� อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตังิานและ

ผู้บริหารไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สนิของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบง่

แยกหน้าที�ผู้ปฏิบตังิาน ผู้ตดิตามควบคมุและประเมินผลออกจากกนั โดยบริษัทได้มีการแตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื�อทําหน้าที�ในการสอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสทิธิผล 

และมีการวา่จ้างผู้ เชี�ยวชาญจากภายนอกเพื�อทําหน้าที�ตดิตาม ตรวจสอบระบบควบคมุภายใน และรายงานผลการตรวจ

สอบตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื�อให้มั�นใจวา่การปฏิบตังิานหลกัที�สําคญัของบริษัทได้ดําเนินการตามแนวทางที�กําหนด

และมีประสทิธิภาพ

        �.� รายงานของคณะกรรมการ

        คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที�สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายแผนงาน และการเงิน และผู้สอบบญัชี

มาประชมุร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินตอ่คณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับ

ผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัท รวมทั �งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่ราย

งานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักลา่วจดัทําขึ �นตามมาตรฐานการบญัชีรับรองและตรวจสอบ

โดยผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมทั �งจะดําเนินการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศที�สําคญั ทั �งข้อมลูทางการเงิน และไมใ่ชก่ารเงิน 

บนพื �นฐานของข้อเทจ็จริงอยา่งครบถ้วน และสมํ�าเสมอ
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        ทั �งนี � ในการประชมุคณะกรรมการในปี ���� เป็นต้นไป บริษัทจะดําเนินการจดัสง่

เอกสารประกอบวาระการประชมุลว่งหน้าทกุครั �ง เพื�อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที�จะศกึษาข้อมลู

ในเรื�องตา่งๆ อยา่งเพียงพอ และจะมอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการเข้าร่วมการประชมุด้วยทกุครั �ง โดยเลขานกุาร

คณะกรรมการจะเป็นผู้บนัทกึรายงานการประชมุ และนําเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื�อรับรอง

ความถกูต้อง โดยเสนอให้ที�ประชมุรับรองในวาระแรกของการประชมุครั �งถดัไป รวมทั �งเป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสาร

เกี�ยวกบัการประชมุตา่งๆ เพื�อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลงั

        บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัที�เหมาะสมกบัหน้าที�และ

ความรับผิดชอบของกรรมการแตล่ะท่าน เพียงพอที�จะดแูลรักษากรรมการที�มีความรู้ความสามารถ และต้องผ่านการ

อนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี (Annual General Meeting: AGM)

        ทั �งนี � บริษัทกําหนดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตามรูปแบบที�สํานกังานคณะ

กรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด

�. ค่าตอบแทน

        คณะกรรมการมีนโยบายสง่เสริมให้มีการอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการผู้ เกี�ยวข้องในระบบกํากบัดแูลกิจการ

ของบริษัท ซึ�งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษัท เพื�อให้การปฏิบตัิ

งานมีการพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง หากมีการเปลี�ยนแปลงกรรมการ บริษัทจะจดัให้มีการแนะนําแนวทางในการดําเนินธรุกิจ

ของบริษัท และข้อมลูที�เป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการใหม ่เพื�อสง่เสริมให้การปฏิบตัิหน้าที�มีประสิทธิ

ภาพอยา่งตอ่เนื�องภายใต้กรอบการกํากบัดแูลกิจการที�ดี

�. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

        บริษัทมีนโยบายและวธีิการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้อมลูภายในของบริษัท ซึ�งยงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณ

ชนไปใช้เพื�อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทั �งการซื �อขายหลกัทรัพย์ ดงันี �

�. การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน

ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั �งผู้บริหารฝ่ายตา่งๆ เกี�ยวกบัหน้าที�ที�ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน 

คูส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ ตอ่สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกั

ทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามมาตรา �� และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา �� และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา 

��� แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.����

กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที�ต้องรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ตอ่สาํนกังานคณะ

กรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา �� แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ.���� ภายใน � วนัทําการถดัไปจากวนัที�เกิดรายการเปลี�ยนแปลงและจดัสง่สําเนารายงาน

นี �ให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัที�สง่รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

บริษัทจะกําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตังิานที�เกี�ยวข้องที�ได้รับทราบข้อมลูภายในที�เป็นสาระสาํคญั 

ซึ�งมีผลตอ่การเปลี�ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอยา่ง

น้อย � เดือนก่อนที�งบการเงินหรือข้อมลูภายในนั �นจะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และอยา่งน้อย �� ชั�วโมงภาย

หลงัการเปิดเผยข้อมลูให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั �งห้ามไมใ่ห้เปิดเผยข้อมลูที�เป็นสาระสาํคญันั �นตอ่บคุคลอื�น

-

-

-
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        บริษัทกําหนดบทลงโทษทางวินยัหากมีการฝ่าฝืนนําข้อมลูภายในไปใช้หาประโยชน์สว่นตน ซึ�งเริ�มตั �งแตก่ารตกั

เตือนเป็นหนงัสือ ตดัคา่จ้าง พกังานชั�วคราวโดยไมไ่ด้รับคา่จ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั �งนี � การลงโทษจะพิจารณาจาก

เจตนาของการกระทําและความร้ายแรงของความผิดนั �นๆ


