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นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั มหาชัยฟู้ด ส์ จากัด ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพราะแสดงให้เห็นถึงการมีระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้
ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมันและความมั
่
นใจต่
่ อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ผู้มสี ่วนได้เสีย ผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และ
นาไปสู่ความมันคงเจริ
่
ญก้าวหน้า จึงกล่าวได้ว่าการกากับดูแลกิจการทีด่ เี ป็ นเครื่องมือเพื่อเพิม่ มูลค่าและ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยังยื
่ นของบริษทั ฯ
คณะกรรมการฯ มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะส่งเสริมให้บริษทั มหาชัยฟู้ดส์ จากัด เป็ นบริษทั ทีม่ กี ารกากับ
ดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
คณะกรรมการฯ จึง ได้ ก าหนดนโยบายการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่ อ ให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ าน โดยคณะกรรมการฯ
ได้กาหนดนโยบายดังกล่าวให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555
ที่ พ ั ฒ นาขึ้น จากหลัก การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง OECD (OECD Principles of Corporate
Governance) ซึ่งเป็ น หลัก การสากลที่ไ ด้รบั การยอมรับ และถู ก น าไปใช้เป็ น กรอบในการพัฒ นา
หลัก การก ากับ ดูแ ลกิจการของประเทศต่าง ๆ รวมทัง้ ได้ป รับ ปรุงเนื้ อ หาเพิ่ม เติมให้ส อดคล้อ งกับ
หลัก การก ากับดูแ ลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัด ทาโดยตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทย นอกจากนี้ยงั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai
Listed Companies) ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริม
สถาบัน กรรมการบริษั ท ไทย (IOD) ที่ ป รับ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกับ ASEAN Corporate Governance
Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
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หลักการกากับดูแลกิ จการ
1. สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุ้นมีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าที่
แทนตนและมีส ิท ธิในการตัดสิน ใจเกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ของบริษัท ฯ ดังนัน้ บริษัท ฯ จึง
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
2. การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ
จะได้รบั การปฏิบตั ทิ ่เี ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผู้ถอื หุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิจะมีโอกาสได้รบั การ
ชดเชย
3. บทบาทของบริ ษทั ฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ มีส่ ว นได้ เ สีย จะได้ ร ับ การดู แ ลจากบริษั ท ฯ ตามสิท ธิท่ีมีต ามกฎหมายที่ เ กี่ย วข้อ ง โดย
คณะกรรมการได้พจิ ารณาให้มกี ระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับผู้มสี ่วนได้
เสียในการสร้างความมังคั
่ ง่ ความมันคงทางการเงิ
่
น และความยังยื
่ นของกิจการ
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการจะดูแ ลให้บ ริษัท ฯ เปิ ด เผยข้อ มูล สาคัญ ที่เกี่ยวข้อ งกับ บริษัทฯ ทัง้ ข้อ มูล ทาง
การเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึง
ข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญ ในการกากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
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หลักปฏิ บตั ิ สาหรับคณะกรรมการ
1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยังยื
่ น
2. กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยังยื
่ น
3. เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
4. สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
6. ดูแลให้มรี ะบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
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