นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
บริ ษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) ("บริ ษัทฯ") มีกำรบริ หำรงำนโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ ฯ") โดยตระหนักถึงควำมสำคัญของสิทธิผ้ ถู ือหุ้นและ
ควำมรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทฯ อย่ำงต่อเนื่อง กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม กำรคำนึงถึง
บทบำทของผู้มีสว่ นได้ เสีย กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อกำรรับผิดชอบ
ต่อหน้ ำที่และกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อเพิ่มควำมเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย
ดังนัน้ นอกจำกบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิที่ดีซึ่งตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ กำหนดเป็ นหลักกำรกำกับดูแลกิจกำ รที่ดี
สำหรับบริ ษัทจดทะเบียนแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยรำยละเอียดของนโยบำยสำมำรถแบ่ง
ออกได้ เป็ น 5 หมวดดังนี ้
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น

2.

กำรปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

3.

บทบำทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย

4.

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลและควำมโปร่งใส

5.

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นอันดับแรก โดยบริ ษัทฯ ดำเนินกำรให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ ผู้ถือหุ้นสำมำรถ
ใช้ สิทธิพื ้นฐำนในฐำนะผู้ถือหุ้นได้ อย่ำงครบถ้ วน เช่น (1) สิทธิในกำรซื ้อขำยหรื อโอนหุ้น (2) สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งกำไรของ
บริ ษัทฯ (3) สิทธิ ในกำรได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรที่เกี่ ยวข้ องอย่ำงเพียงพอผ่ำนทำงเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ หรื อเว็บไซต์ ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ หรื อโดยวิธีกำรอื่นใด (4) สิทธิในกำรเข้ ำร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอด
ถอนกรรมกำร กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กำรจ่ำยเงินปั นผล กำรเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่
รวมทัง้ สิทธิในกำรตังค
้ ำถำมต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ยวกับรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทและเรื่ องอื่นใดที่นำเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจำรณำและอนุมตั ิ
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริษัทยังส่งเสริมและกำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิผ้ ถู ือหุ้นดังต่อไปนี ้
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น
(1)

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
(ก)
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่ปกป้องและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นขันพื
้ ้นฐำน ได้ แก่ สิทธิกำรซื ้อขำยหรื อโอน
หุ้น สิทธิในกำรมีส่วนแบ่งกำไรของกิจกำร สิทธิในกำรได้ รับข่ำวสำรข้ อมูลกิจกำรอย่ำงเพียงพอ สิทธิในกำรเข้ ำร่ วม

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมกำร กำรแต่ งตังผู
้ ้ สอบบัญชี กำรจัดสรรเงินปั นผล กำรกำหนดหรื อแก้ ไข
ข้ อบังคับหรื อหนังสือบริคณห์สนธิ กำรลดทุนหรื อเพิ่มทุน และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้ น
(ข)
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่สง่ เสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิในเรื่ องต่ำง ๆ ในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี ได้ แก่ สิทธิในกำรเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุม สิทธิในกำรเสนอบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็ นกรรมกำรล่วงหน้ ำ สิทธิ ในกำรส่งคำถำมต่อที่ประชุมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุม สิทธิ ในกำรแสดงควำม
คิดเห็นและตังค
้ ำถำมต่อที่ประชุม เป็ นต้ น
(ค)
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ มี หน้ ำที่ในกำรงดเว้ นกำรกระทำใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิด หรื อจำกัดสิทธิ หรื อกำร
ริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ ำถึงข้ อมูลสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตำมข้ อกำหนดต่ำง ๆ และกำรเข้ ำ
ประชุม ผู้ถื อ หุ้น เช่ น ไม่ น ำเสนอเอกสำรที่ มี ข้ อ มูล ส ำคัญ เพิ่ ม เติ ม อย่ ำ งกะทัน หัน ไม่ เ พิ่ มวำระกำรประชุม หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ เป็ นต้ น
(ง)
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีหน้ ำที่อำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ รวมถึงนักลงทุนสถำบันเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น อำทิเช่น เช่น เลือกสถำนที่จดั ประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นเดินทำงได้ สะดวก เป็ นต้ น
(2)

กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศเกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
(ก)
บริ ษัทฯ มีนโยบำยให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลำ สถำนที่ และวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูลทังหมด
้
ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำอย่ำงเพี ยงพอและทันเวลำสำหรับ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษำข้ อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้ อมูลในรูปแบบเอกสำรที่บริ ษัทฯ จัดส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
(ข)
หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ จะรวบรวมเนื ้อหำกำรประชุมซึ่งประกอบด้ วย รำยละเอียดวำระ
กำรประชุม มติที่ประชุม กำรลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถำมและควำมเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทำเป็ น “รำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น ” เผยแพร่ ขึน้ เว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ ภำยใน 14 วัน นับจำกวัน ประชุม ซึ่งเป็ นไปตำมข้ อกำหนดของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") และตลำดหลักทรัพย์ฯ
(ค)
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่งเสริมกำรใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้ มีกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลสำรสนเทศผ่ำนทำงเว็บไซต์ข องบริ ษัทฯ ล่วงหน้ ำ และบริ ษัทฯ จะไม่นำเสนอเอกสำรที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม
ระหว่ำงกำรประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทรำบล่วงหน้ ำ
(ง)
บริ ษัทฯ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรและสำรสนเทศที่เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ อย่ำงสม่ำเสมอ

(3)

กำรดำเนินกำรประชุม
(ก)
บริ ษัทฯ มีนโยบำยอำนวยควำมสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมและออกเสียงอย่ำงเต็มที่
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นและจะละเว้ นกำรกระทำใดๆ ที่เป็ นกำรจำกัดโอกำสกำรเข้ ำประชุมของผู้ถือหุ้น

(ข)
บริ ษัทฯ จะแจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีกำรในกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบในหนังสือเชิญประชุม
และในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินกำรประชุมจะแจ้ งกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในกำรประชุม และขันตอนกำรออกเสี
้
ยงลงมติให้
ผู้ถือหุ้นทรำบในที่ประชุมผู้ถื อหุ้น และได้ มีกำรบันทึกกำรแจ้ งกฎเกณฑ์และขันตอนกำรออกเสี
้
ยงลงมติดงั กล่ำวลง
ในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
(ค)
บริษัทฯ จะเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวำระกำรประชุมหรื อเกี่ยวข้ องกับบริษัทฯ และ
แสดงควำมคิดเห็น โดยประธำนกรรมกำรบริ ษัทจะสอบถำมที่ประชุมในแต่ละวำระ รวมทัง้ จัดให้ มีกำรบันทึกข้ อ
ซักถำมในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวำระกำรประชุมหรื อเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ และแสดงควำมคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทังค
้ ำ
ชี ้แจงของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรื อผู้บริหำรลงในรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
(ง)
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเคำรพสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้ กรรมกำรทุกคนเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
หมวดที่ 2: การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียม
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ และผู้ถือหุ้นรำยย่ อย
อย่ำงเท่ำเทียม และเป็ นธรรมตำมหลักกำรดังต่อไปนี ้
(ก)
ดำเนินกำรประชุมตำมลำดับวำระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริ หำรที่เป็ น ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะ
ไม่นำเสนอวำระกำรประชุมเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จำเป็ นต่อที่ประชุม โดยเฉพำะวำระกำรประชุมที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลำใน
กำรศึกษำอย่ำงเพียงพอก่อนกำรตัดสินใจ
(ข)
อำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยในกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของ
บริ ษัทฯ โดยส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่ำวไปยังประธำนกรรมกำรบริ ษัทฯ ภำยใต้ หลักเกณฑ์
ระเบียบ และขันตอนที
้
่บริษัทฯ กำหนด
(ค)
คณะกรรมกำรบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผ้ ูถือหุ้นสำมำรถกำหนดทิศ
ทำงกำรลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง โดยได้ จดั ทำหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก แบบ ข และแบบ
ค (แบบมอบฉันทะเฉพำะสำหรับ custodian) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(ง)
นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ อำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเอง
แต่มีควำมประสงค์จะใช้ สิทธิในกำรลงคะแนนเสียงโดยวิธีกำรมอบฉันทะ โดยเสนอให้ มีกรรมกำรอิสระเข้ ำประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิเลือกกรรมกำรอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้
(จ)
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีกำรใช้ บตั รลงคะแนนสำหรับวำระกำรประชุมที่สำคัญ เช่น รำยกำรระหว่ำงกัน
กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สำคัญ
(ฉ)
คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในกำรแต่งตังกรรมกำรเป็
้
นรำยคน
หมวดที 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของบทบำทของผู้มีส่วนได้ เสียและปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นลูกค้ ำ
คู่ค้ำ สำธำรณะและสังคมโดยรวมอย่ำงเหมำะสม เสมอภำคและเป็ นธรรม บริ ษัทฯ ได้ จัดทำนโยบำยและหลักเกณฑ์ ใน

กำรปฏิบตั ิกบั กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริ ยธรรมทำงธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
(1)

พนักงำน
บริ ษัทฯ ให้ ผลตอบแทนแก่พนักงำนโดยยึดหลักพิจำรณำผลงำนด้ วยควำมเป็ นธรรมและสำมำรถวัดผลได้ ภำยใต้
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กำหนด และมุ่งส่งเสริ มและพัฒนำบุคลำกรให้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้
บริ ษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของพนักงำนเป็ นสำคัญ และเปิ ดโอกำสให้ พนักงำนร้ องเรี ยนกรณีพนักงำนไม่ได้ รับควำมเป็ น
ธรรมผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น ตู้รับควำมคิดเห็น หรื อผ่ำนหน่วยงำนฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคลที่รับเรื่ อง เป็ นต้ น บริ ษัทฯ มี
หน้ ำ ที่ ดูแ ลจัด สภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำนให้ มี ค วำมปลอดภัย ถูก สุข ลัก ษณะ และเอื อ้ ต่อ กำรท ำงำนอย่ำ งมี
ประสิทธิผล บริ ษัทฯ จะมีกำรตรวจสอบและทบทวนค่ำตอบแทนและผลประโยชน์พนักงำนให้ อยู่ในมำตรฐำนของ
อุตสำหกรรม และยังถือเป็ นนโยบำยของบริ ษัทฯ ในกำรพัฒนำควำมรู้ของพนักงำนที่จำเป็ นสำหรับกำรประกอบและ
ดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพทังองค์
้ กร

(2)

ลูกค้ ำ
บริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ในกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ และควำมร่ วมมือในระยะยำวกับลูกค้ ำ โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์สุจริ ต
ควำมเชื่อถือและไว้ วำงใจซึง่ กันและกัน บริษัทฯ มีหน้ ำที่ในกำรสร้ ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ ำของบริษัทฯ ด้ วย
กำรรับผิดชอบ เอำใจใส่ และให้ ควำมสำคัญต่อปั ญหำและควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเป็ นอันดับแรก โดยให้ ผ้ บู ริ หำร
และพนักงำนทุกคนปฏิบตั ิตำมมำตรกำรตำมนโยบำยนี ้ เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในกำรจำหน่ำยผลิตภัณ ฑ์และ
ให้ บริ กำรที่ดี มีคุณภำพ และไม่หยุดกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และบริ กำรใหม่ที่มีประสิทธิ ภำพแก่ลูกค้ ำของบริ ษัทฯ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิงำนและดำเนินธุรกิจกับลูกค้ ำของบริ ษัทฯ โดยยึดหลักจริ ยธรรมและส่งเสริ มให้ ลกู ค้ ำ
ของบริษัทฯ มีสขุ ภำพที่ดี

(3)

เจ้ ำหนี ้
บริ ษัทฯ มีหน้ ำที่สร้ ำงควำมสัมพันธ์ และปฏิบตั ิต่อเจ้ ำหนี ้ โดยยึดหลักควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต ควำมเชื่อถือและไว้ วำงใจ
ซึ่งกันและกัน และมีหน้ ำที่รับผิดชอบ เอำใจใส่ และให้ ควำมสำคัญต่อเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ได้ ทำข้ อตกลงไว้ กับเจ้ ำหนี ้
อย่ำงดีที่สดุ

(4)

คูค่ ้ ำ
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต และมีควำมเท่ำเทียมกัน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่ำ กำรประกอบธุรกิจของ
บริ ษัทฯ เหมำะสม เป็ นธรรม และได้ ประโยชน์ ทงั ้ สองฝ่ ำย มีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และเป็ นคู่ค้ำในระยะยำวกับ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเลือกทำธุรกิจกับคู่ค้ำจำกเงื่อนไขต่ำง ๆ เช่น เงื่อนไขด้ ำนรำคำ คุณภำพ กำรควบคุมและ
ป้องกันสิ่งแวดล้ อม ควำมเชี่ยวชำญด้ ำนเทคนิคและกฎหมำย ควำมน่ำไว้ วำงใจ และยึดมัน่ ในสิง่ ที่ถกู ต้ อง

(5)

ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน

บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเสมอภำค และเท่ำเทียมกัน และจัดให้ ได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้ องและ
ส่งผลต่อผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นเป็ น
สำคัญ และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในกำรประกอบธุรกิจด้ วยควำมยึดมัน่ ในสิง่ ที่ถกู ต้ อง โปร่งใส และเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ในกำรงดเว้ นกำรกระทำใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิด หรื อจำกัดสิทธิ หรื อกำรลิดรอนสิทธิพื ้นฐำนของผู้ถือ
หุ้นเช่น (1) สิทธิ ในกำรซื ้อขำย หรื อโอนหุ้น (2) สิทธิ ในกำรได้ รับเงินปั นผลของบริ ษัทฯ (3) สิทธิ ในกำรได้ รับข้ อมูล
ข่ำวสำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ำงเพียงพอ (4) สิทธิในกำรเข้ ำร่วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียง
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมกำร กำรกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำร กำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
กำรจ่ำยเงินปั นผล กำรจัดสรรผลกำไรของบริ ษัทฯ กำรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ
กำรเพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ และกำรอนุมตั ิรำยกำรพิเศษ เป็ นต้ น
ในกำรศึกษำข้ อมูลสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตำมข้ อกำหนดต่ำง ๆ และกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่
นำเสนอเอกสำรที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่ำงกะทันหัน ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญโดย
ไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ เป็ นต้ น
บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิในเรื่ องต่ำง ๆ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้ แก่ สิทธิในกำร
เสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ ำ สิทธิ ในกำรเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมกำรล่วงหน้ ำ สิทธิ ในกำรส่ง
คำถำมต่อที่ประชุมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุม สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตังค
้ ำถำมต่อที่ประชุม เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ในกำรงดเว้ นกำรกระทำใด ๆ อันเป็ นกำรละเมิด หรื อจำกัดสิทธิ หรื อกำรลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
กำรศึกษำข้ อมูลสำรสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตำมข้ อกำหนดต่ำง ๆ และกำรเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่
นำเสนอเอกสำรที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่ำงกะทันหัน ไม่เพิ่มวำระกำรประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสำคัญโดย
ไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบล่วงหน้ ำ เป็ นต้ น
(6)

ชุมชน
บริ ษัทฯ และพนักงำนจะยึดมัน่ ปฏิบตั ิ ตนในกำรดำเนินธุรกิจ อย่ำงรับผิดชอบ และเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและชุมชน
และมีหน้ ำที่ประพฤติปฏิบตั ิต่อชุมชนที่อำศัยอยู่ใกล้ เคียงด้ วยควำมเป็ นมิตร ให้ ควำมช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนำ
ชุมชนให้ มีควำมเป็ นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่ำงเป็ นธรรมและมีควำมเท่ำเทียม
กัน นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังใช้ เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน

(7)

หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ มีหน้ ำที่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้ กำหนดไว้ และบริ ษัทฯ จะสนับสนุน
กิจกรรมต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำร ในโอกำสต่ำง ๆ ที่เหมำะสม นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ จะยึดมัน่ ในกำรให้ บริ กำรและ
จำหน่ำยสินค้ ำผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคณ
ุ ภำพมำตรฐำน และเป็ นไปตำมกฎหมำย

บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีช่องทำงรั บข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อแสดงควำมคิดเห็น และเพิ่มช่องทำงในกำรอีเมล์ถึงผู้บริ หำรระดับสูง
โดยตรงที่ BOD@thg.co.th คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ กำหนดให้ มีกำรคุ้มครองผู้แจ้ งเบำะแสโดยกำรไม่เปิ ดเผยแต่จะเก็บข้ อมูล

ต่ำง ๆ ของผู้แจ้ งเบำะแสเป็ นควำมลับ โดยในเบื ้องต้ นฝ่ ำยตรวจสอบภำยในจะทำกำรรวบรวมสรุปเรื่ องดังกล่ำวแล้ วนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่ อพิจำรณำพิสูจน์ หำข้ อเท็จจริ ง หำกพบว่ำเป็ นข้ อมูลที่ กระทบต่อบริ ษั ทฯ จะต้ องน ำเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำต่อไป
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ มีนโยบำยเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทังข้
้ อมูลทำงกำรเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน และ
ข้ อมูลอื่นใดที่อำจมีผลกระทบต่อรำคำของหลักทรัพย์หรื อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย อย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน
ทันเวลำ โปร่ งใส ตำมมำตรฐำนต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ หรื อสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ำยมีโอกำสได้ รับข้ อมูลอย่ำง
เท่ำเทียมกัน โดยสำมำรถดูข้อมูลดังกล่ำวได้ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thg.co.th
บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรป้องกันและขจัดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่อำจเกิดขึน้ ในอนำคต และเพื่อ พิจำรณำกำรทำ
รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ให้ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ ข้ อบังคับและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่คล้ ำยคลึง
หรื อแข่งขัน ซึง่ ส่งผลให้ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริ ษัทฯ ลดลง หรื อมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันโดยกรรมกำร ผู้บริ หำร
และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อำจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทฯ แล้ วแต่
กรณีจะต้ องรำยงำนต่อบริ ษัทฯ หำกกรรมกำร ผู้บริ หำร และ/หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่เข้ ำไปถือหุ้นบริ ษัทฯ ที่มีวตั ถุประสงค์ในกำร
ดำเนินงำนคล้ ำยคลึงกับบริษัทฯ เพื่อให้ บริษัทฯ และคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำว่ำกำรถือหุ้นดังกล่ำวขัดต่อผลประโยชน์
ที่ดีที่สดุ ของบริษัทฯ
บริ ษัทฯ ยังให้ ควำมสำคัญกับระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และได้ จดั ให้ มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเพื่อตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำน
ของแต่ละสำยงำน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลำดและปฏิบตั ิงำนเป็ นไปด้ วยควำมโปร่งใส โดยมีกำรตรวจสอบเป็ นระยะและ
จัดทำรำยงำนส่งให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำ

หมวดที่ 5: ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ ได้ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริ ษัทฯ โดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงควำมรับผิดชอบ
ของกรรมกำร โดยมีแนวนโยบำยสำคัญที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
(1)

โครงสร้ ำงคณะกรรมกำรของบริษัทฯ
(ก)
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กำหนดจำนวนกรรมกำรของบริ ษัทฯ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี ทังนี
้ ้
กรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้ รับเลือกตังใหม่
้ จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
(ข)
กรรมกำรบริษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่กฎหมำยกำหนด
(ค)
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้ วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมกำรทังหมด
้
และไม่น้อยกว่ำ
3 คน กรรมกำรอิสระของบริษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทกำหนด ซึง่
มีควำมเข้ มงวดไม่น้อยกว่ำคุณสมบัติที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
(ง)
บริ ษัทฯ มีกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และกรรมกำรผู้จัดกำรไว้ อย่ำง
ชัดเจนโดยกำหนดให้ ประธำนกรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จดั กำร เพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ในกำร
กำกับดูแลปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำยจัดกำร และหน้ ำที่ในกำรบริหำรกำรปฏิบตั ิงำนบริษัทฯ
(จ)
บริ ษัทฯ กำหนดให้ กรรมกำรและผู้บริ หำรระดับสูงของบริ ษัทฯ มีหน้ ำที่รำยงำนข้ อมูลกำรเป็ นกรรมกำร
ผู้บริ หำร ผู้มีอำนำจควบคุมในบริ ษัทจำกัด หรื อบริ ษัทมหำชนจำกัดอื่น กำรเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั กำรในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ
หรื อกำรเป็ นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด ควำมรับผิด ให้ บริ ษัทฯ ทรำบตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด

(2)

คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังกรรมกำรจ
้
ำนวนหนึ่งจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุด
ย่อยเพื่อทำหน้ ำที่พิเศษ โดยคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวำระกำรดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมกำร
บริษัท และปฏิบตั ิหน้ ำที่ตำมที่กฎบัตรของคณะกรรมกำรแต่ละชุดกำหนด
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(3)

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย
ภำยหลังจำกบริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะจัดให้ มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนด้ วยตนเองเป็ นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลงำนในปี ที่ผ่ำนมำ และหำแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรทำงำนของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี ตอ่ ๆ ไป

(4)

กำรจัดทำรำยงำนประจำปี
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ เป็ นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่
ปรำกฏในรำยงำนประจำปี กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินเป็ นกำรจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป

โดยเลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิสม่ำเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดทำ รวมทัง้
กำหนดให้ มีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลส ำคัญอย่ำงเพี ย งพอในหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิ น โดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท
มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ดแู ลเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน และเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท
**********************************************************

