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นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
บริ ษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จากัด ("บริ ษัทฯ") มีการบริ หารงานโดยยึดถือแนวปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรั พย์ ฯ") โดยตระหนักถึง ความสาคัญของสิทธิผ้ ถู ือหุ้นและ
ความรั บผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสียของบริ ษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม การ
คานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส รวมถึงคณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญต่อการ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่และการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่ อมั่นให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น ผู้ลงทุน และ
ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ดังนัน้ นอกจากบริ ษัท ฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดีซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ กาหนดเป็ นหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนแล้ ว บริ ษัทฯ ยังได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ โดยรายละเอียดของ
นโยบายสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 หมวดดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถอื หุ้น
บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับสิทธิ ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นอันดับแรก โดยบริ ษัทฯ ดาเนินการให้ มั่นใจได้ ว่า
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิพื ้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นได้ อย่างครบถ้ วน เช่น (1) สิทธิ ในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น (2) สิทธิ ในการมี
ส่วนแบ่งกาไรของบริ ษัทฯ (3) สิทธิ ในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องอย่างเพียงพอผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ หรื อ
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อโดยวิธีการอื่นใด (4) สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อแต่งตังหรื
้ อ ถอดถอนกรรมการ การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การ
เพิ่มทุนและออกหุ้นใหม่ รวมทัง้ สิทธิในการตังค
้ าถามต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทและ
เรื่ องอื่นใดที่นาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทยังส่งเสริ มและกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิผ้ ถู ือหุ้นดังต่อไปนี ้
(1) นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
(ก) คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขันพื
้ ้นฐาน ได้ แก่ สิทธิการซื ้อขายหรื อ
โอนหุ้น สิทธิ ในการมีส่วนแบ่งกาไรของกิจการ สิทธิ ในการได้ รับข่าวสารข้ อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิ ในการเข้ าร่ วม
ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรื อแก้ ไข
ข้ อบังคับหรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
(ข) คณะกรรมการบริ ษัท มีหน้ าที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ สิทธิ ในเรื่ องต่างๆ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้ แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าก่อนการประชุม สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ า สิทธิในการส่งคาถามต่อที่ประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและ
ตังค
้ าถามต่อที่ประชุม เป็ นต้ น
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(ค) คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ในการงดเว้ นการกระทาใด ๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อจากัดสิทธิ หรื อการ
ริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้ าถึงข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดต่าง ๆ และการเข้ าประชุมผู้
ถือหุ้น เช่น ไม่นาเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญ
โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เป็ นต้ น
(ง) คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที่ อานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการใช้ สิทธิ ต่าง ๆ เช่น การให้ ข้อมูล
สาคัญที่เป็ นปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เป็ นต้ น
(2) การเปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(ก) บริ ษัทฯ มีนโยบายให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้ อมูล
ทังหมดที
้
่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ าอย่างเพียงพอและทันเวลาสาหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นศึกษาข้ อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
ก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้ อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริ ษัทฯ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
(ข) หลังการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริ ษัทฯ จะรวบรวมเนื ้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้ วย รายละเอียด
วาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคาถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น จัดทาเป็ น “รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น” เผยแพร่ ขึน้ เว็บไซต์ ของบริ ษัท ฯ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา รวมถึ งส่งรายงานการประชุมดังกล่าวไปยังตลาด
หลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยดาเนินการตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ("สานักงาน ก.ล.ต.") และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ค) คณะกรรมการบริ ษัทส่งเสริ มการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้นและไม่จากัดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้ มีการ
เปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ล่วงหน้ า และบริ ษัทฯ จะไม่นาเสนอเอกสารที่ มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติม
ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และบริ ษัทฯ จะไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ยนแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ า
(ง) บริ ษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับข้ อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็ นข้ อมูลปั จจุบนั ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ อย่างสม่าเสมอ
(3) การดาเนินการประชุม
(ก) บริ ษัทฯ มีนโยบายอานวยความสะดวกให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นและจะละเว้ นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ าประชุมของผู้ถือหุ้น
(ข) บริ ษัทฯ จะแจ้ งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในหนังสือเชิ ญ
ประชุมและในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดาเนินการประชุมจะแจ้ งกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม และขันตอนการออกเสี
้
ย งลงมติใ ห้
ผู้ถื อ หุ้ น ทราบในที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น และได้ มีการบันทึกการแจ้ งกฎเกณฑ์ และขันตอนการออกเสี
้
ยงลงมติดงั กล่าวลงใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
(ค) บริ ษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
ฯ และแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการบริ ษัทจะสอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระ รวมทัง้ จัดให้ มีการบันทึกข้ อซักถาม
ในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมหรื อเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทังค
้ าชีแ้ จงของ
คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อผู้บริ หารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้
(ง) คณะกรรมการบริ ษัทเล็งเห็นความสาคัญของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และเคารพสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น จึงสนับสนุนให้ กรรมการทุกคนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
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หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ างเท่ าเทียม
บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นต่างชาติ และผู้ถือ
หุ้นรายย่อยอย่างเท่าเทียม และเป็ นธรรมตามหลักการดังต่อไปนี ้
(ก) ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม และผู้บริ หารที่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จะ
ไม่นาเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมใด ๆ ที่ไม่จาเป็ นต่อที่ประชุม โดยเฉพาะวาระการประชุมที่ ผ้ ูถือหุ้นต้ องใช้ เวลาใน
การศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
(ข) อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่ อเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทฯ โดยส่งประวัติและหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าวไปยังประธานกรรมการบริ ษัทฯ ภายใต้ หลักเกณฑ์ ระเบียบ และ
ขันตอนที
้
่บริ ษัทฯ กาหนด
(ค) คณะกรรมการบริ ษัทสนับสนุนให้ ผ้ ูถือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ ผ้ ถู ื อหุ้นสามารถกาหนดทิศ
ทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย งดออกเสียง โดยได้ จัดทาหนังสือมอบฉันทะทัง้ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
(แบบมอบฉันทะเฉพาะสาหรับ custodian) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
(ง) นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัท อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
แต่มีความประสงค์จะใช้ สิทธิ ในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยเสนอให้ มีกรรมการอิสระเข้ าประชุมและ
ลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้
(จ) ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ มีการใช้ บตั รลงคะแนนสาหรับวาระการประชุมที่สาคัญ เช่น รายการระหว่างกัน
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ที่มีนยั สาคัญ
(ฉ) คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สทิ ธิในการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายคน
หมวดที 3: บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสียและปฏิบตั ิต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ซึ่งรวมถึงผู้ถือ
หุ้น ลูก ค้ า คู่ค้ า สาธารณะและสัง คมโดยรวมอย่า งเหมาะสม เสมอภาคและเป็ นธรรม บริ ษั ท ฯ ได้ จัดท านโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการปฏิบตั ิกบั กลุม่ ผู้มีสว่ นได้ เสียแต่ละกลุม่ ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ ดีและจริ ยธรรม
ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(1) พนักงาน
บริ ษัทฯ ให้ ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้ วยความเป็ นธรรมและสามารถวัดผลได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด และมุง่ ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ
ยังคานึงถึงสิทธิ ของพนักงานเป็ นสาคัญ และเปิ ดโอกาสให้ พนักงานร้ องเรี ยนกรณี พนักงานไม่ได้ รับความเป็ นธรรมผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น ตู้รับความคิดเห็น หรื อผ่านหน่วยงานฝ่ ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่ อง เป็ นต้ น บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ดูแลจัด
สภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื ้อต่อการทางานอย่างมีประสิทธิผล บริ ษัทฯ จะมีก าร
ตรวจสอบและทบทวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานให้ อยูใ่ นมาตรฐานของอุตสาหกรรม และยังถือเป็ นนโยบายของ
บริ ษัทฯ ในการพัฒนาความรู้ของพนักงานที่จาเป็ นสาหรับการประกอบและดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพทังองค์
้ กร
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(2) ลูกค้ า
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการสร้ างความสัมพันธ์ และความร่ วมมือในระยะยาวกับลูกค้ า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
ความเชื่อถือและไว้ วางใจซึ่งกันและกัน บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กับลูกค้ าของบริ ษัทฯ ด้ วยการ
รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ ความสาคัญต่อปั ญหาและความต้ องการของลูกค้ าเป็ นอันดับแรก โดยให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงาน
ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการตามนโยบายนี ้ เพื่อให้ มั่นใจว่าบริ ษัทฯ ยึดมัน่ ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์และให้ บริ การที่ดี มี
คุณภาพ บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิงานและดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริ ยธรรม
(3) เจ้ าหนี ้
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่สร้ างความสัมพันธ์และปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สจุ ริ ต ความเชื่อถือและไว้ วางใจ
ซึง่ กันและกัน และมีหน้ าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ ความสาคัญต่อเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ได้ ทาข้ อตกลงไว้ กบั เจ้ าหนี ้อย่างดีที่สดุ
(4) คูค่ ้ า
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิต่อคู่ค้าด้ วยความซื่อสัตย์ สจุ ริ ต และมีความเท่าเทียมกัน เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า การประกอบธุรกิจ
ของบริ ษั ท ฯ เหมาะสม เป็ นธรรม และได้ ประโยชน์ ทงั ้ สองฝ่ าย มีก ารพัฒนาอย่างยั่ง ยืน และเป็ นคู่ค้า ในระยะยาวกับ
บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะเลือกทาธุรกิจกับคู่ค้าจากเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น เงื่อนไขด้ านราคา คุณภาพ การควบคุมและป้องกัน
สิง่ แวดล้ อม ความเชี่ยวชาญด้ านเทคนิคและกฎหมาย ความน่าไว้ วางใจ และยึดมัน่ ในสิง่ ที่ถกู ต้ อง
(5) ผู้ถือหุ้น หรื อผู้ลงทุน
บริ ษัทฯ จะปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน และจัดให้ ได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้ องและ
ส่งผลต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนยั สาคัญ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นสาคัญ และ
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ในการประกอบธุรกิจด้ วยความยึดมัน่ ในสิง่ ที่ถกู ต้ อง โปร่งใส และเป็ นธรรม
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการงดเว้ นการกระทาใด ๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อจากัดสิทธิ หรื อการลิดรอนสิทธิพื ้นฐานของผู้
ถือหุ้นเช่น (1) สิทธิในการซื ้อขาย หรื อโอนหุ้น (2) สิทธิในการได้ รับเงินปั นผลของบริ ษัทฯ (3) สิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเพียงพอ (4) สิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี การจ่ายเงินปั นผล การ
จัดสรรผลกาไรของบริ ษัทฯ การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัทฯ หรื อหนังสือบริ คณห์สนธิ การเพิ่ มทุนและออกหุ้นใหม่
และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้ น
ในการศึกษาข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดต่าง ๆ และการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่
นาเสนอเอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลี่ ยนแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่ได้ แจ้ ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิในเรื่ องต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้ แก่ สิทธิใน
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการล่วงหน้ า สิทธิในการส่งคาถาม
ต่อที่ประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตังค
้ าถามต่อที่ประชุม เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ในการงดเว้ นการกระทาใด ๆ อันเป็ นการละเมิด หรื อจากัดสิทธิ หรื อการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การศึกษาข้ อมูลสารสนเทศของบริ ษัทฯ ที่ต้องเปิ ดเผยตามข้ อกาหนดต่าง ๆ และการเข้ าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่นาเสนอ
เอกสารที่มีข้อมูลสาคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรื อเปลีย่ นแปลงข้ อมูลสาคัญโดยไม่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ า เป็ นต้ น
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(6) ชุมชน
บริ ษัทฯ และพนักงานจะยึดมัน่ ปฏิบตั ิตนในการดาเนินธุรกิจ อย่างรับผิดชอบ และเป็ นประโยชน์แก่สงั คมและชุมชน
และมีหน้ าที่ประพฤติปฏิบตั ิตอ่ ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้ เคียงด้ วยความเป็ นมิตร ให้ ความช่วยเหลือ และสนับสนุนพัฒนาชุมชน
ให้ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นธรรมและมีความเท่า เทียมกัน
(7) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องและที่ได้ กาหนดไว้ และบริ ษัทฯ จะสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะยึดมั่นในการให้ บริ การและ
จาหน่ายสินค้ าผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน และเป็ นไปตามกฎหมาย
บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีช่องทางรับข้ อร้ องเรี ยน และ/หรื อแสดงความคิดเห็น และเพิ่มช่องทางในการอีเมล์ถึงผู้บริ หาร
ระดับสูงโดยตรงที่ Email : jkn@jknglobal.com คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดให้ มีการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแสโดยการไม่
เปิ ดเผยแต่จะเก็บข้ อมูลต่าง ๆ ของผู้แจ้ งเบาะแสเป็ นความลับ โดยในเบื ้องต้ นฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทาการรวบรวมสรุ ป
เรื่ องดังกล่าวแล้ วนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสจู น์หาข้ อเท็จจริ ง หากพบว่าเป็ นข้ อมูลที่กระทบต่อ
บริ ษัทฯ จะต้ องนาเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาต่อไป
หมวดที่ 4: การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯ มีนโยบายเปิ ดเผยข้ อมูลสาคัญที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ทัง้ ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลที่มิใช่ข้อมูลทาง
การเงิน และข้ อมูลอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์หรื อการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรื อผู้มีส่วนได้ เสีย อย่าง
ถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา โปร่งใส ตามมาตรฐานต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ ทกุ ฝ่ ายมีโอกาส
ได้ รับข้ อมูลอย่าง เท่าเทียมกัน โดยสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ที่ เว็บไซต์ : www.jknglobal.com
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันและขจัดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต และเพื่อพิจารณา
การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์
ข้ อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทฯ จะดาเนินการให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี ไม่ประกอบธุรกิจที่
คล้ ายคลึงหรื อแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้ ความสามารถในการแข่งขันของบริ ษัทฯ ลดลง หรื อมีการทารายการระหว่างกันโดย
กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯ ในลักษณะที่มีผลประโยชน์อื่นที่อาจขัดแย้ งกับผลประโยชน์ที่ดี
ที่สดุ ของบริ ษัทฯ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรายงานต่อบริ ษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ าไปถือหุ้น
บริ ษัทฯ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการดาเนินงานคล้ ายคลึงกับบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าการ
ถือหุ้นดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ ยังให้ ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้ จดั ให้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิงานของแต่ละสายงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดข้ อผิดพลาดและปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส โดยมีการตรวจสอบ
เป็ นระยะและจัดทารายงานส่งให้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
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หมวดที 5: ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ โดยคานึงถึงปั จจัยต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยมีแนวนโยบายสาคัญที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
(1) โครงสร้ างคณะกรรมการของบริ ษัทฯ
(ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้กาหนดจานวนกรรมการของบริ ษัทฯ โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี
ทังนี
้ ้กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นได้
(ข) กรรมการบริ ษัท จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด
(ค) คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของกรรมการทังหมด
้
และไม่น้อย
กว่า 3 คน กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด ซึ่งมี
ความเข้ มงวดไม่น้อยกว่าคุณสมบัติที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
(ง) บริ ษัทฯ มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัท และกรรมการผู้ จัดการไว้ อย่าง
ชัดเจนโดยกาหนดให้ ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการ และหน้ าที่ในการบริ หารการปฏิบตั ิงานบริ ษัทฯ
(จ) บริ ษัทฯ กาหนดให้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ มีหน้ าที่ รายงานข้ อมูลการเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจควบคุมในบริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจากัดอื่น การเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การในห้ างหุ้ นส่วนสามัญ หรื อ
การเป็ นหุ้นส่วนจาพวกจากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัดความรับผิด ให้ บริ ษัทฯ ทราบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนด
(ฉ) บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะแต่งตัง้ เลขานุการบริ ษัทฯ เพื่อทาหน้ าที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด และทา
หน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
(2) คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังกรรมการจ
้
านวนหนึง่ จากคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อทาหน้ าที่พิเศษ โดยคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะมีวาระการดารงตาแหน่งเช่นเดียวกับคณะกรรมการ
บริ ษัท และมีหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการชุดย่อย ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริ หาร
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทาหน้ าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ในการสอบทาน
รายงานทางการเงิ น ระบบการควบคุ ม ภา ยใน การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ สอบบั ญ ชี
การเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทฯ และการจัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้ น ตามที่ปรากฏในขอบเขต อานาจ
หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อทาหน้ าที่ตา่ ง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ งรวมถึงหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่
สมควรได้ รับการเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการรายใหม่ หรื อสรรหาประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร โดยให้ มีการกาหนดหลักเกณฑ์หรื อ
วิธีการสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ พิจารณาแนวทาง และกาหนดค่าตอบแทน ให้ แก่กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารโดยให้
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มีการกาหนดหลักเกณฑ์ หรื อวิธีการกาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัท และ/หรื อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็ นต้ น ทัง้ นี ้ ตามที่ปรากฏในขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(ค) คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
เพื่อทาหน้ าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งรวมถึงหน้ าที่ในการกาหนด
นโยบาย กลยุทธ์ในการจัดการ และกรอบการบริ หารความเสีย่ ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท ติดตามเพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
มีการประเมินความเสีย่ งและผลกระทบ รวมทังการจั
้
ดการความเสีย่ งในระดับ องค์กรของบริ ษัทฯ มีความเพียงพอเหมาะสม
และทันต่อสถานการณ์
(ง) คณะกรรมการบริ หาร
เพื่อทาหน้ าที่ตา่ ง ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ รวมถึงหน้ าที่บริ หารจัดการและ
ควบคุมกิจการของบริ ษัทฯ บริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินงานตามปกติธุระ และงานบริ หารของบริ ษัทฯ กลัน่ กรอง
และกาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้ างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ การกาหนด
หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ พิจารณา
และอนุมตั ิและ/หรื อให้ ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจและติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตามที่ปรากฏใน
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร ตามนโยบายคณะกรรมการบริ หาร
(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัท
ภายหลัง จากบริ ษั ท ฯ เป็ นบริ ษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ คณะกรรมการบริ ษั ท จะจัด ให้ มี ก าร
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านด้ ว ยตนเองประจ าทุ ก ปี เพื่ อ ประเมิ น ผลงานในปี ที่ ผ่า นมา และหาแนวทางในการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการในปี ต่อ ๆ ไป
(4) การจัดทารายงานประจาปี
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษัทฯ และสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี การจัดทารายงานทางการเงินเป็ นการจัดทาตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป โดย
เลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิสม่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทา รวมทังก
้ าหนดให้ มี
การเปิ ดเผยข้ อมูล ส าคัญ อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น โดยคณะกรรมกา รบริ ษั ท มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ดแู ลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็ นผู้ให้ ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษัท
**********************************************************
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