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นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จากัด (“บริษัท”) ได้กาหนดนโยบายการกากับดู แลกิจการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยบริษัทได้นาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code
2560 มาปรั บ ใช้ ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยหลั ก ปฏิ บั ติ 8 ข้ อ หลั ก กล่ า วคื อ (1) ตระหนั ก ถึ งบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่ าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (2) การกาหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (3) เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มี
ประสิทธิผล (4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการ
ประกอบธุรกิจ อย่ างมีความรับ ผิ ด ชอบ (6) ดูแลให้ มีระบบการบริห ารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่
เหมาะสม (7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล และ (8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยื น โดย
บริษัทจะนานโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้คู่กับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 โดยคณะกรรมการจะทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยหากหลักปฏิบัติใดยังไม่สามารถหรือยังมิได้นาไปปรับ
ใช้ จะมีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติกรรมการบริษัท
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียดดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น า
องค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
บริษัทกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนตามรายละเอียด
ที่ระบุ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยมี
หน้าที่สาคัญในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ นโยบายการดาเนินงาน การ
บริหารความเสี่ยง และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน รวมไปถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จาเป็น เพื่อให้บุคลากรของ
บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทจะติดตาม ประเมินผล และ
ดูแลการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ
และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและคานึงถึงสิ่งแวดล้อม
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และให้ บ ริ ษั ท สามารถปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ ความเปลี่ ย นแปลงจากปั จ จั ย ต่ า งๆ อยู่ เสมอ โดยยั ง คงรั ก ษา
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้บริษัทสามารถมีผลประกอบการที่ดีและเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัด การ และจะ
กากั บ ดู แลให้ ก รรมการ กรรมการผู้ จั ดการ ผู้ บ ริห าร และพนั ก งานปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ กาหนดด้ ว ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท บนพื้นฐานข้อมูลที่เพียงพอ
และไม่ได้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลการดาเนินงาน
ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สาคัญของบริษัท โดยเป็นไปตาม วิสัยทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาปี เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติตามเพื่อให้
บริษัทมุ่งไปสู่เป้าหมายดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ รวมถึงส่งเสริมให้บริษัทมีความยั่งยืน โดยคานึงถึง
สร้างคุณค่าให้ทั้งบริษั ท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และมีการนาวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
ทั้งนี้บริษัทได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นาในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร และกากับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัท
ในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด
พันธกิจ
มุ่งมั่นที่จะสร้างผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อสามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อตอบแทนให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร และสังคม ร่วมกัน
ค่านิยมองค์กร
P = Professionalism ความเป็นมืออาชีพ
R = Responsive พร้อมปรับตัวอย่างฉับไว
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I = Innovation การพัฒนางานด้วยวิธีการใหม่ๆ
M = Mechanism มีกลไกในการทางาน
O = Optimize เพิ่มผลงานอย่างยอดเยี่ยม

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่บริษัท รวมถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายของบริษัท [ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกาหนดให้มีกรรมการบริษัทจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบ
ไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน] เพื่อถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติประธานกรรมการ คุณสมบัติกรรมการบริษัท วาระการ
ดารงตาแหน่ง อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ การคัดเลือก การกาหนด
ค่าตอบแทน เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
เนื่องจากบริษัทจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจในลักษณะการถือหุ้นในบริษัทอื่น
(Holding Company) โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนจากบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม คณะกรรมการบริษัท ได้กากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแล
นโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อยแและบริษัทร่วม โดยจัดให้มีนโยบายการลงทุนและการกากับดูแล
การดาเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งดาเนินการให้บริษัทย่อยแและบริษัทร่วมดาเนินการให้
ถูกต้องตรงกัน
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการทางานของคณะกรรมการบริษัททุกปี
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทเพื่อทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบริษัท และสนับสนุนการจัดให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง
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หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสู ง และการสืบทอด
ตาแหน่ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท เข้า
ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการสรรหาผู้บริหารมาสืบทอดตาแหน่งที่สาคัญ
คณะกรรมการบริ ษั ท จะก ากั บ ดู แ ลให้ ก ารจ่ายค่ าตอบแทนและการประเมิ น ผลงานเป็ น ไปอย่า ง
เหมาะสม โดยจะคานึงถึงความเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจาปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดาเนินงานของ
บริษัท และตามความสามารถเป็นสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทจะทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจมีผลต่ออานาจ
การควบคุมการบริหารจัดการ
ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มี
จานวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้
แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกากับ ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาจกระทาเป็นการภายใน
บริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ เช่น โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารและการดาเนินงานของกิจการ รวมถึงจัดให้มีการแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทาง
การดาเนินธุรกิจของบริษัท ให้แก่กรรมการใหม่

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท จึง
สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างประโยชน์ต่อสังคม
การใช้งานของลู กค้า ควบคู่ไปกับ การรักษาสิ่ งแวดล้อม และสนับสนุนให้ มีการนาเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
ทันสมัยมาใช้งานในองค์กร โดยจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ
องค์กรตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนากระบวนการดาเนินงาน และบริหารความเสี่ยงของกิจการ เพื่อให้บริษัท
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการได้อย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยเรื่องดังกล่าวจะสะท้อนอยู่ในแผนดาเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกล
ยุทธ์ธุรกิจ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการพัฒนา จัดสรรและจัดการทรัพยากรให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท โดย
คานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทใน
การกากับดูแลให้บริษัทมีระบบการกากับดูแลที่ดี และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพื่อ
จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้รายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลค่าเพิ่ม
ต่อองค์กรในที่สุด โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
คณะกรรมการบริษัทกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด เป็นจานวนอย่างน้อย 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนจะต้องเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ หรือประสบการณ์ ด้านบัญชีห รือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของรายงานทางการเงิน ทั้ งนี้ รายละเอีย ดเกี่ย วกั บ องค์ ป ระกอบคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ วาระการดารงตาแหน่ง อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นไปตามที่ระบุไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลบริหารความ
เสี่ยงของบริษัท กาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกากับดูแลให้บริษัทมี
ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายต่างๆ เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม อาทิเช่น


จรรยาบรรณธุรกิจ



นโยบายการบริหารความเสี่ยง



นโยบายการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท



นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม



นโยบายการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น



นโยบายการลงทุนและการกากับดูแลการดาเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



นโยบายการจ่ายเงินปันผล



นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการ
ทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ ของบริษัท



นโยบายการรับข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท



นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท สามารถสอบถามรายละเอียด

แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาที่ทุจริต หรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท/หรือบริษัท
ย่อย หรือหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้กาหนดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน (Whistleblower) ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้ โดยข้อมูลการร้องเรียนและเบาะแสที่
แจ้งมายังบริษัท จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลและหาแนว
ทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดย
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการบริษัทกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทกากับตลาดทุน และตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐาน
บัญชีที่เป็นที่ยอมรับ
2. บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ (Investor Relations) เพื่ อ ท าหน้ า ที่
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
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บริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานเป็นประจา รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัท ยังให้ความสาคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็น
ประจาผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจาปี รายงานความยั่งยืน
โครงสร้างบริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสาร
ทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น
3. บริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ สภาพคล่ อ งทางการเงิ น ความสามารถในการช าระหนี้ และให้
ความสาคัญต่อการจัดทางบการเงินและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจาปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผู้ส อบทานคุณ ภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัททราบ และจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี
4. ในกรณีที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัท
จะดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทมีแผนในการแก้ปัญหาที่ผ่านการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล ภายใต้การคานึงถึง
เจ้าหนี้และสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดทารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
6. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการ
ทาหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทน
ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัท
7. บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
8. บริษัทจะจัดให้มีรายงานนโยบายการกากับดูแลกิ จการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม
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นโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจาปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
1. บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ที่มีความ

ถูกต้อง ครบถ้ว น เพี ย งพอต่อ การใช้ สิ ทธิของผู้ ถือหุ้ น ทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษให้ ผู้ ถือ หุ้ น รับ ทราบ
ล่วงหน้ า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด โดยในแต่ ล ะวาระการประชุ ม จะมี ค วามเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบ รวมทั้ งข้ อ มู ล
ประกอบการประชุมที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่ วงหน้าก่อนวันประชุม นอกจากนี้
บริษัทจะนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
2. บริ ษั ท สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ถื อหุ้ น เช่ น การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ วนน้ อ ย

สามารถเสนอเพิ่ม วาระการประชุม หลั กเกณฑ์ การให้ ผู้ ถือหุ้ น ส่ ว นน้ อยเสนอชื่อบุ คคลเพื่ อด ารงตาแหน่ ง
กรรมการ อีกทั้งจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกาหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
3. ในการจัดประชุม ผู้ถือหุ้ น บริษั ท จะใช้สถานที่ ซึ่งสะดวกแก่ การเดิ นทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่ ง

แสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลา
ในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ตามที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตั้งคาถามในวาระต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ
และจะมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม
6. บริษัทสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน

การนับผลการลงคะแนน และจะจัดให้มีบุคคลากรที่เป็นอิสระทาหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่
ละวาระ บริษัทจะเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระและมติที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม และ
ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายหลังเสร็จสิ้นการ
ประชุมภายในวันทาการถัดไป
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7. บริษัทจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับ

จากวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถู กต้องและครบถ้วนในสาระสาคัญ ประเด็น
ข้อซักถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อนามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่
สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ อนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
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