นโยบายการกากับดูแลกิจการ
(CG Policy)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีวา่ เป็ นสิ่ งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริ มการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ให้มีประสิ ทธิภาพ และมีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ าย ตั้งแต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูน้ าสู งสุ ดขององค์กร
จึ งได้กาหนดนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดีข้ ึ น เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคนได้ยึดถื อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสาคัญ
ตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จนถึงหลักการสาคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จนถึงหลักการในการบริ หารงานของผูบ้ ริ หารอย่างโปร่ งใส ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารองค์กร ทาให้เกิดความเชื่อมัน่ ว่าการดาเนินงานใดๆ ของบริ ษทั กระทา
ด้วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย และได้นาไปปรับใช้ในการกากับ
ดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าในกิจการอย่างยัง่ ยืน ตรงตามความมุ่งหวัง
ของทั้งภาคธุรกิจผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุน และสังคมโดยรวม ภายใต้ระเบียบปฏิบตั ิของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) ตามหลักการกากับดูและกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance :
“CG Principles”) ซึ่ งประกอบด้วย 5 หมวด และภายใต้ระเบี ย บปฏิบตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code
: “CG Code”) ใน 8 หลักปฏิบตั ิ ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าองค์กรที่ สร้ างคุ ณค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

หลักปฏิบัติ 2

กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่ เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน (Define Objectives that
Promote Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติ 3

เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

หลักปฏิบัติ 4

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

หลักปฏิบัติ 5

ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

หลักปฏิบัติ 6

ดู แลให้มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุ มภายในที่ เหมาะสม (Strengthen Effective Risk
Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติ 8

สนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มและการสื่ อ สารกับ ผูถ้ ื อหุ ้น (Ensure Engagement and Communication with
Shareholders)
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โดย คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้มีมติเห็ นชอบ “หลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบี ยนปี 2560”
(Corporate Governance Code: “CG Code”) เพื่ อ น ามาใช้แ ทนหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริ ษ ัท จดทะเบี ยน
ปี 2555 (Principles of Good Corporate Governance: “CG Principles”) ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2560 บริ ษทั ได้นานโยบายเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดี มาส่งเสริ มการดาเนินงานของบริ ษทั ให้เป็ นรู ปธรรม
มากขึ้ น โดยมี การแต่งตั้ง คณะกรรมการธรรมาภิ บาล ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 10/2560 เมื่ อวันที่
16 ธันวาคม 2560 เพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และที่สาคัญเพื่อให้การดาเนิ นงานของบริ ษทั
เป็ นไปอย่า งโปร่ งใส น่ า เชื่ อ ถื อ และ เป็ นธรรมต่อ ทุ ก ฝ่ าย และสอดคล้อ งกับ หลัก ธรรมาภิ บาล (Code of Governance)
โดยคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนได้รับทราบและเข้าใจ “คู่มือการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ”
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด

หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
หากพิจารณาแล้ว เนื้ อหาส่ วนใหญ่ของ CG Code นี้ นามาจาก หลักการกากับดูและกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษทั จด
ทะเบี ย น ปี 2555 เพี ย งแต่ ป รั บล าดับ วิธี ก ารน าเสนอให้เ ป็ นไปตามบริ บทการท าหน้า ที่ ของคณะกรรมการในแต่ละ
กระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มประเด็นใหม่ ๆ เพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรื อปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้
1. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทความเป็ นผูน้ าของคณะกรรมการ และการแบ่งบทบาทระหว่าง คณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
(1) เรื่ องที่คณะกรรมการควรดูแลให้มีการดาเนินการ
(2) เรื่ องที่ คณะกรรมการพิจารณาร่ วมกับฝ่ ายจัดการ โดยติดตามให้มนั่ ใจว่า ฝ่ ายจัดการได้ไปดาเนิ นการ
ตามที่ได้พิจารณาร่ วมกันไว้
(3) เรื่ องที่คณะกรรมการไม่ควรดาเนินการ
2. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทคณะกรรมการในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการ และ
บูรณาการหลักความรับผิดชอบในการประกอบธุรกิจเข้าไปในชั้นวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักดังกล่าว เพื่อให้การสร้าง
คุณค่ากิจการอย่างยัง่ ยืนแทรกเป็ นเนื้ อเดียวกับการประกอบธุรกิจ โดยคณะกรรมการควรดูแลให้การกาหนดวัตถุประสงค์
เป้ าหมายทางธุรกิจนั้น ผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ ความเปลี่ยนแปลงของปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อธุ รกิ จ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย การทาความเข้าใจและการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนมีการปลูกฝั งค่านิ ยมของ
องค์กรที่สะท้อนการกากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบตั ิจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
3. ขยายความหน้าที่ของคณะกรรมการในการกากับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของกิจการ
โดยสนับสนุ นการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการ รวมทั้งการกากับ ดูแลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4. เพิ่มคาอธิ บายหน้าที่ ของคณะกรรมการในการกากับดูแลให้กิจการมีนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลการจัดการ
ข้อมูลลับเพื่อไม่ให้เกิ ดข้อมูลรั่ วไหล การรั กษาความลับของข้อมูลลับและข้อมูลที่ อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
(market sensitive information)
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5. เพิ่มหน้าที่ของคณะกรรมการในการดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี้ และกลไกที่จะสามารถกอบกูฐ้ านะการดาเนินงานได้ ในกรณี กิจการประสบปั ญหาทางการเงิน ตลอดจนการดูแล
ให้พนักงานมีความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารจัดการเงิน และกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
6. เพิ่มความชัดเจนว่า คณะกรรมการควรทาความเข้าใจเรื่ องโครงสร้ างความสัม พันธ์ของผูถ้ ื อหุ ้นที่ อ าจมี
ผลกระทบต่ออานาจการควบคุมหรื อการบริ หารจัดการกิจการ
7. เพิ่มความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ ของประธานกรรมการ และในกรณี ที่ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่ไม่ได้มีการแยกออกจากกันอย่างชัดเจน คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการอิ สระ คนหนึ่ งร่ วมพิจารณา
กาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างความ
ถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ในทางปฏิ บัติน้ ัน คณะกรรมการบริ ษทั ได้นาหลักปฏิ บัติ 8 ข้อ ในส่ ว นที่ 1 ไปปรั บ ใช้ (Apply) ตามความ
เหมาะสมกับธุ รกิ จของบริ ษทั เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการสร้ างคุ ณค่าให้แก่ กิจการอย่างยัง่ ยืน และในส่ วนที่ 2 นั้น เป็ น
แนวปฏิบตั ิและคาอธิบายในการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิในส่วนที่ 1
ดังนั้นบริ ษทั จึงได้กาหนดระบบการดาเนินงานและการควบคุมภายในของบริ ษทั ตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ข้างต้น ประกอบด้วยสาระสาคัญ 5 หมวด ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ (The Right of Shareholders)
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment)
บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders)
การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส (Transparency)
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities)
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