การกํากับดูแล

กิจการ

บริ ษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที�ดี (Code of Best Practice) เพื�อเสริ มสร้ างความโปร่งใส และเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท อันจะทําให้ เกิดความเชื�อมัน� ในกลุม่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที�เกี�ยวข้ องทุกฝ่ าย
ดังนัน� คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ มีการกําหนดหลักการการกํากับดูแลกิจการ ซึง� เป็ นการปฏิบตั ติ ามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที�ดีซงึ� กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทครอบคลุม
หลักการ � หมวด ดังนี �
หมวดที� � สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
บริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญในสิทธิพื �นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทังในฐานะของเจ้
�
าของบริ ษัท และในฐานะ
นักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื �อ ขายหรื อโอนหลักทรัพย์ที�ตนถืออยู่ สิทธิในการได้ รับข้ อมูลของบริ ษัทอย่าง
เพียงพอ สิทธิในการที�จะได้ รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษัท สิทธิตา่ งๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิด
เห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื� องสําคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การแต่งตังหรื
� อถอดถอนกรรมการ การ
แต่งตังผู
� ้ สอบบัญชี การอนุมตั ธิ รุ กรรมที�สําคัญและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เป็ นต้ น
นอกเหนือจากสิทธิพื �นฐานต่างๆ ข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทยังได้ ดําเนินการในเรื� องต่างๆ ที�เป็ นการอํานวยความสะดวก
ในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี �
�. บริ ษัทจะจัดให้ มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ทกุ ปี โดยจะจัดภายใน � เดือนนับจากวันสิ �นสุด
รอบบัญชีในแต่ละปี และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตาม
ความจําเป็ น โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้ อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ ผ้ ูถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า � วันหรื อ �� วัน ก่อน
การประชุม (แล้ วแต่กรณี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้ ง
วันนัดประชุมล่วงหน้ าเป็ นเวลา � วันล่วงหน้ าติดต่อกันก่อน
ที�จะถึงวันประชุมไม่น้อยกว่า � วัน โดยในแต่ละวาระการ
ประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบไปด้ วย
�. บริ ษัทจะเผยแพร่ ข้อมูลประกอบวาระการประชุม
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าในเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ องทังชี
� �แจ้ งสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นในการเข้ าประชุม และสิทธิออกเสียงลงมติของ
ผู้ถือหุ้น
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�. ในกรณีที�ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่ วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง� ทีบ� ริษทั ได้ จดั ส่ง
ไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
�. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ ข้ อซักถามได้
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผ่านอีเมล์แอดแดรสของเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ษัท
�. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นตังข้
� อซักถาม ให้ ข้อเสนอแนะ หรื อแสดงความเห็นต่อ
ที�ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน
ทังนี
� � ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริ หารที�
เกี�ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมเพื�อตอบคําถามและให้ ข้อมูลราย
ละเอียดในที�ประชุม

หมวดที� � การปฏิบตั ติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
บริษทั จะให้ โอกาสแก่ผ้ ถู อื หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
และกําหนดให้ สทิ ธิออกเสียงในทีป� ระชุมเป็ นไปตามจํานวน
หุ้น โดยหนึง� หุ้นมีสทิ ธิเท่ากับหนึง� เสียงและไม่กระทําการใดๆ
ทีเ� ป็ นการจํากัดหรือละเมิดสิทธิหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เว้ นแต่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
กฏหมายที�เกี�ยวข้ อง บริ ษัทกําหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้
มีหน้ าทีด� แู ลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถ
เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้ อร้ องเรียนไปยังกรรมการ
อิสระซึง� จะพิจารณาดําเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื� อง
เช่น หากเป็ นข้ อร้ องเรียน กรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจ
สอบข้ อเท็จจริ งและหาวิธีการแก้ ไขให้ เหมาะสม กรณีเป็ น
ข้ อเสนอแนะที�เป็ นเรื� องสําคัญและมีผลต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
โดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการ
อิสระจะเสนอเรื�องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ที�ประชุมผู้ถือหุ้นเพื�อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น (แล้ วแต่กรณี) เป็ นต้ น
การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามข้ อบังคับบริษทั ตาม
ลําดับวาระการประชุมมีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระ
ครบถ้ วน มีการแสดงข้ อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัด
เจน รวมทังจะไม่
�
เพิ�มวาระการประชุมที�ไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะวาระทีม� คี วามสําคัญ
ที�ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการตัดสินใจ
ทังนี
� �ในกรณีที�ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆเข้ าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้ หนังสือ
มอบฉันทะที�บริ ษัทได้ จดั ส่งไปพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างโปร่ งใสตามลําดับวาระที�
กําหนด โดยวาระการเลือกตังกรรมการจะเปิ
�
ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการด้
�
วยการลงมติเป็ น
รายคน

นอกจากนันบริ
� ษัทได้ กําหนดมาตรการการป้องกัน
การใช้ ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider trading) ของ
บุคคลที�เกี�ยวข้ อง ซึ�งหมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานในหน่วยงานทีเ� กี�ยวข้ องกับข้ อมูลภายใน (รวมทัง�
คูส่ มรสและบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าว)
โดยห้ ามบุคคลที�เกี�ยวข้ องทําการซื �อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย � เดือนก่อนมีการเปิ ดเผย
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี และควร
รอคอยอย่างน้ อย �� ชัว� โมงภายหลังการเปิ ดเผยข้ อมูล
ดังกล่าวให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
� ามไม่ให้ เปิ ดเผย
ข้ อมูลนันต่
� อบุคคลอื�นด้ วย
บริษัทได้ ให้ ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี�ยวกับ
หน้ าที�ที�ผ้ บู ริ หารต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริ ษัท
และบทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ พ.ศ.���� และตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีทกี� รรมการหรือผู้บริหารมีการ
ซื �อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ต้ องรายงานการถือหลักทรัพย์
ในบริษทั ของตนเอง คูส่ มรส และบุตรทีย� งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
ตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.���� ภายใน � วันทําการ ให้ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ
เพื�อเผยแพร่ตอ่ สาธารณะต่อไป
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หมวดที� � บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย (The Role of Stakeholders)
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียภายใน ได้ แก่ พนักงานและ
ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้มีสว่ นได้ เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้ า เป็ นต้ น โดยบริ ษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุน
และข้ อคิดเห็นจากผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ จะเป็ นประโยชน์ในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนันบริ
� ษัท
จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดที�เกี�ยวข้ องเพื�อให้ สทิ ธิของผู้มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดี นอก
จากนันบริ
� ษัทยังส่งเสริ มให้ มีความร่วมมือระหว่างบริ ษัทและกลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ เพื�อสร้ างความมัน� คงให้ แก่
บริ ษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี �
(ก) ผู้ถือหุ้น
: บริ ษัทมุ่งเน้ นพัฒนาองค์กรให้ มีการเติบโตอย่างต่อเนื�อง ซึง� จะส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้
และผลกําไรเพิ�มขึ �นได้ เป็ นการเพิ�มมูลค่าของบริ ษัทและส่งผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทได้
รับผลตอบแทนสูงสุด
(ข) ลูกค้ า
: บริ ษัทคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการให้ บริ การ รวมถึงการเอาใจใส่และรับผิด
ชอบต่อลูกค้ าด้ วยความซื�อสัตย์และเป็ นธรรม
(ค) คูค่ ้ า

: บริ ษัทมีนโยบายที�จะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ ้ าอย่างเป็ นธรรม เป็ นไปตามเงื�อนไขทางการค้ า และ
/หรือข้ อตกลงในสัญญาทีท� าํ ร่วมกัน เพือ� ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อนั ดีทางธุรกิจซึง� จะเป็ น
ประโยชน์ทกุ ฝ่ าย
(ง) คูแ่ ข่ง
: บริษัทส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้ าอย่างเสรี และเป็ นธรรม และจะปฏิบตั ติ าม
กรอบกติกาการแข่งขันที�ดี
(จ) พนักงาน
: บริษทั มีนโยบายทีจ� ะปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม ให้ ผลตอบแทน
และสวัสดิการที�เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนเพื�อพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
พนักงาน
(ฉ) ชุมชนและสังคม : บริ ษัทให้ ความสําคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ย
ธรรม และให้ การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที�เกื �อกูลและสร้ างสรรค์ต่อสังคมตามความ
เหมาะสม
(ช) สิง� แวดล้ อม
: บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี�ยวกับสิ�งแวดล้ อมอย่างเคร่ งครัด และ
วางแนวทางในการควบคุมผลกระทบต่อสิง� แวดล้ อมอย่างต่อเนื�อง
ทังนี
� �บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที�เกี�ยวข้ อง เพื�อให้ สิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสีย
เหล่านันได้
� รับการดูแลอย่างดี
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หมวดที� � การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส (Disclosure and Transparency)
บริ ษัทตระหนักดีถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที�มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่ งใส ทังรายงานข้
�
อมูล
ทางการเงินและข้ อมูลทัว� ไป ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้ อมูลอื�นที�สําคัญที�มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทซึง� ล้ วนมีผล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษัทต่อ
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสือ� การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษทั คือ www.rajaferryport.com
ในส่วนของงานด้ านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนั � บริ ษัทจัดให้ ฝ่ายแผนงาน และการเงิน เพื�อทําหน้ าที�ติดต่อสื�อสารกับผู้ลง
ทุน ผู้ถือหุ้น รวมทังนั
� กวิเคราะห์และภาครัฐที�เกี�ยวข้ อง ทังนี
� �คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสาร
สนเทศทางการเงินที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ �นขันตามมาตรฐานการบั
�
ญชีที�รับรองทัว� ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีทเี� หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํา� เสมอรวมทังมี
� การเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียง
พอในงบการเงิน ซึง� ในการนันคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็
�
นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายในรวมถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมวดที� � ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)
�. โครงสร้ างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้ วยบุคคลซึง� มีความรู้ความสามารถ โดยเป็ นผู้มบี ทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
และภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษทั
ให้ เป็ นไปตามแผนที�วางไว้ อย่างเป็ นอิสระ
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน � ท่าน ประกอบด้ วย กรรมการที�เป็ นผู้บริหาร � ท่าน และกรรมการที�ไม่เป็ น
ผู้บริหาร � ท่าน โดยกรรมการที�ไม่เป็ นผู้บริหาร � ใน � ท่านดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ ซึง� จะทําให้ เกิดการ
ถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาเรื� องต่างๆ ตลอดจนมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง� ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการอิสระ
� ท่าน ทําหน้ าที�เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการทําหน้ าที�กํากับดูแลดําเนินงานของบริ ษัทให้ มีความถูกต้ องและโปร่งใส
ตามข้ อบังคับของบริษัทกําหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งหนึง� ในสาม ถ้ า
จํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที�สดุ กับส่วนหนึง� ในสาม กรรมการที�จะ
ต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที�สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนันให้
� ใช้ วธิ ีจบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ
ต่อไปให้ กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุ นันเป็
� นผู้ออกจากตําแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที�ออกตามวาระนัน�
อาจได้ รับเลือกเข้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้
นอกจากนี � คณะกรรมการบริ ษัทยังได้ แต่งตังคณะอนุ
�
กรรมการ � ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรม
การบริ หาร เพื�อปฏิบตั ิหน้ าที�เฉพาะเรื� องและเสนอเรื� องให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาหรื อรับทราบ ซึง� คณะอนุกรรม
การแต่ละชุดมีสทิ ธิหน้ าที�ตามที�ได้ กําหนดไว้ ในอํานาจหน้ าที�ของคณะอนุกรรมการแต่ละชุด
บริษัทได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าทีค� วามรับผิดชอบระหว่างคณะอนุกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะ
กรรมการบริ ษัททําหน้ าที�ในการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนินงานของผู้บริ หารในระดับนโยบาย ในขณะที�
ผู้บริหารทําหน้ าทีบ� ริหารงานของบริษทั ในด้ านต่างๆ ให้ เป็ นไปตามนโยบายทีก� ําหนด ดังนันประธานกรรมการบริ
�
ษทั และ
กรรมการผู้จดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทังสองตํ
�
าแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท
เพื�อให้ ได้ บคุ คลที�มีความเหมาะสมที�สดุ
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ทังนี
� � บริ ษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัทซึง� ทําหน้ าที�ให้ คําแนะนําด้ านกฎเกณฑ์
ต่างๆ ที�คณะกรรมการจะต้ องทราบและปฏิบตั หิ น้ าที�ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
รวมทังประสานงานให้
�
มีการปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ
�. บทบาท หน้ าที� และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยบุคคลที�มีความรู้ ทักษะและความเชี�ยวชาญที�หลากหลาย และมีภาวะผู้นํา ซึง�
เป็ นที�ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะมีสว่ นร่ วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ
ประกอบธุรกิจ และกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที�
ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื�อประโยชน์ในการติดตามและกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างใกล้ ชิด คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงได้ จดั ตังคณะอนุ
�
กรรมการชุดต่างๆ เพื�อติดตามและดูแลการดําเนินงานของบริ ษัท
�.� นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษัทได้ จดั ให้ มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัทเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึง� ที�ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ ให้ ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทังนี
� � คณะกรรมการจะได้ จดั ให้ มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ดังกล่าวเป็ นประจํา นอกจากนี � ภายหลังจากที�ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(MAI) แล้ ว บริ ษัทจะถือปฏิบตั ิตามกฎและข้ อบังคับต่างๆ ตามที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ กําหนดทุกประการ โดยจะเปิ ดเผยรายงาน
การกํากับดูแลกิจการไว้ ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ ��-�)
�.� จรรยาบรรณธุรกิจ
บริ ษัทได้ กําหนดหลักปฏิบตั เิ กี�ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงาน เพื�อให้ ผ้ เู กี�ยวข้ อง
ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที�ตามภารกิจของบริ ษัทด้ วยความซื�อสัตย์ สุจริ ต และเที�ยงธรรมทังการปฏิ
�
บตั ิตอ่
บริ ษัท ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชนและสังคม รวมทังการกํ
�
าหนดระบบติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าว
เป็ นประจํา
ทังนี
� � บริษัทได้ มกี ารประกาศและแจ้ งให้ พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ มกี ารปฏิบตั ิ
ตามแนวทางดังกล่าว
�.� ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายเกี�ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บนหลักการที�วา่ การตัดสินใจใดๆ ในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจจะต้ องทําเพื�อผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเท่านัน� และควรหลีกเลี�ยงการกระทําที�ก่อให้ เกิดความขัด
แย้ งทางผลประโยชน์ โดยกําหนดให้ ผ้ ทู ี�มีสว่ นเกี�ยวข้ องหรื อเกี�ยวโยงกับรายการที�พิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึง
ความสัมพันธ์ หรื อการเกี�ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้ องไม่เข้ าร่ วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มีอํานาจ
อนุมตั ใิ นธุรกรรมนันๆ
�
คณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเกี�ยวกับรายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการที�มีความขัด
แย้ งทางผลประโยชน์ ซึง� ได้ มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทตี� ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและหรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังจะได้
�
มีการเปิ ดเผยไว้ ใน
งบการเงิน รายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ ��-�) ด้ วย
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�.� ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในทังในระดั
�
บบริ หาร และระดับปฏิบตั งิ าน และเพื�อ
ให้ เกิดความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน บริษัทจึงได้ กําหนดภาระหน้ าที� อํานาจการดําเนินการของผู้ปฏิบตั งิ านและ
ผู้บริหารไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้ เกิดประโยชน์ และมีการแบ่ง
แยกหน้ าที�ผ้ ปู ฏิบตั งิ าน ผู้ตดิ ตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
�
เพื�อทําหน้ าที�ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล
และมีการว่าจ้ างผู้เชี�ยวชาญจากภายนอกเพือ� ทําหน้ าทีต� ดิ ตาม ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และรายงานผลการตรวจ
สอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ� ให้ มนั� ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักทีส� าํ คัญของบริษทั ได้ ดาํ เนินการตามแนวทางทีก� าํ หนด
และมีประสิทธิภาพ
�.� การบริหารความเสี�ยง
บริ ษัทได้ มีการทําการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที�มีอยู่ เพื�อพิจารณาหาแนวทางในการปรับ
ปรุงแก้ ไขการปฏิบตั ิงานให้ ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น
�.� รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้ าทีส� อบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายแผนงาน และการเงิน และผู้สอบบัญชี
มาประชุมร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รับ
ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษัท รวมทังสารสนเทศทางการเงิ
�
น (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อราย
งานทางการเงิน) ที�ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ �นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทังจะดํ
� าเนินการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศทีส� าํ คัญ ทังข้
� อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน
บนพื �นฐานของข้ อเท็จจริ งอย่างครบถ้ วน และสมํ�าเสมอ
�. การประชุมคณะกรรมการ
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทจัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทอย่างน้ อยทุก � เดือน และจะจัดให้ มีการ
ประชุมพิเศษเพิ�มตามความจําเป็ น มีการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้ า � วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บ
ด่วนเพื�อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริ ษัท ทังนี
� �ในการประชุมแต่ละครัง� ได้ มีการกําหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจน
มีเอกสารประกอบการประชุมที�ครบถ้ วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้ กบั คณะกรรมการล่วงหน้ า เพื�อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลา
ศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
ในการประชุม ประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ร่วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื� องเข้ าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื� องต่างๆเพื�อเข้ ารับ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ โดยที�กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเปิ ดเผย และมี
ประธานที�ประชุมเป็ นผู้ประมวลความเห็นและข้ อสรุปที�ได้ จากการประชุม ทังนี
� �ในการลงมติในที�ประชุม คณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ถือมติเสียงข้ างมาก โดยให้ กรรมการคนหนึง� มีเสียงหนึง� เสียง โดยกรรมการที�มีสว่ นได้ เสียจะไม่เข้ าร่วมประชุม
และ/หรื อไม่ใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื� องนันๆ
� ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที�ประชุมจะออกเสียงเพิ�มขึ �นอีก
หนึง� เสียงเพื�อชี �ขาด นอกจากนี �รายงานการประชุมจะถูกจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายหลังมีการประชุมเสร็ จ และจัด
เก็บรายงานการประชุมที�ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการบริ ษัท พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ที�เกี�ยวข้ องตรวจ
สอบได้
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ทังนี
� � ในการประชุมคณะกรรมการในปี ���� เป็ นต้ นไป บริ ษัทจะดําเนินการจัดส่ง
เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้ าทุกครัง� เพื�อให้ กรรมการบริ ษัทมีเวลาที�จะศึกษาข้ อมูล
ในเรื�องต่างๆ อย่างเพียงพอ และจะมอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการเข้ าร่วมการประชุมด้ วยทุกครัง� โดยเลขานุการ
คณะกรรมการจะเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม และนําเสนอให้ ประธานกรรมการบริ ษัทพิจารณาลงลายมือชื�อรับรอง
ความถูกต้ อง โดยเสนอให้ ที�ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครัง� ถัดไป รวมทังเป็
� นผู้จดั เก็บข้ อมูลหรื อเอกสาร
เกี�ยวกับการประชุมต่างๆ เพื�อสะดวกในการสืบค้ นอ้ างอิงในภายหลัง
�. ค่ าตอบแทน
บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที�เหมาะสมกับหน้ าที�และ
ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพียงพอที�จะดูแลรักษากรรมการที�มีความรู้ ความสามารถ และต้ องผ่านการ
อนุมตั จิ ากที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี (Annual General Meeting: AGM)
ทังนี
� � บริ ษัทกําหนดให้ มีการเปิ ดเผยค่าตอบแทนที�จ่ายให้ แก่กรรมการและผู้บริ หารตามรู ปแบบที�สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด
�. การพัฒนากรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริ มให้ มีการอบรมและให้ ความรู้ แก่กรรมการผู้เกี�ยวข้ องในระบบกํากับดูแลกิจการ
ของบริษทั ซึง� ประกอบด้ วยกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ตลอดจนผู้บริหารของบริษทั เพือ� ให้ การปฏิบตั ิ
งานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื�อง หากมีการเปลีย� นแปลงกรรมการ บริษัทจะจัดให้ มกี ารแนะนําแนวทางในการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษัท และข้ อมูลที�เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิหน้ าที�ของกรรมการใหม่ เพื�อส่งเสริ มให้ การปฏิบตั ิหน้ าที�มีประสิทธิ
ภาพอย่างต่อเนื�องภายใต้ กรอบการกํากับดูแลกิจการที�ดี
�. การดูแลเรื� องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษทั มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนําข้ อมูลภายในของบริษทั ซึง� ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณ
ชนไปใช้ เพื�อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
�
�อขายหลักทรัพย์ ดังนี �
- ให้ ความรู้แก่กรรมการรวมทังผู
� ้ บริหารฝ่ ายต่างๆ เกี�ยวกับหน้ าทีท� ตี� ้ องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คูส่ มรส และบุตรที�ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลัก
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา �� และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา �� และบทกําหนดโทษ ตามมาตรา
��� แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.����
- กําหนดให้ กรรมการและผู้บริหารมีหน้ าที�ต้องรายงานการเปลีย� นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สํานักงานคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา �� แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.���� ภายใน � วันทําการถัดไปจากวันที�เกิดรายการเปลีย� นแปลงและจัดส่งสําเนารายงาน
นี �ให้ แก่บริษทั ในวันเดียวกับวันทีส� ง่ รายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษทั จะกําหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบตั งิ านทีเ� กีย� วข้ องทีไ� ด้ รบั ทราบข้ อมูลภายในทีเ� ป็ นสาระสําคัญ
ซึง� มีผลต่อการเปลีย� นแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้ องระงับการซื �อขายหลักทรัพย์ของบริษทั เป็ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย � เดือนก่อนที�งบการเงินหรื อข้ อมูลภายในนันจะเปิ
�
ดเผยต่อสาธารณชน และอย่างน้ อย �� ชัว� โมงภาย
หลังการเปิ ดเผยข้ อมูลให้ แก่สาธารณชนแล้ ว รวมทังห้
� ามไม่ให้ เปิ ดเผยข้ อมูลทีเ� ป็ นสาระสําคัญนันต่
� อบุคคลอืน�
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บริ ษัทกําหนดบทลงโทษทางวินยั หากมีการฝ่ าฝื นนําข้ อมูลภายในไปใช้ หาประโยชน์สว่ นตน ซึง� เริ� มตังแต่
� การตัก
เตือนเป็ นหนังสือ ตัดค่าจ้ าง พักงานชัว� คราวโดยไม่ได้ รับค่าจ้ าง หรื อให้ ออกจากงาน ทังนี
� � การลงโทษจะพิจารณาจาก
เจตนาของการกระทําและความร้ ายแรงของความผิดนันๆ
�
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