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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี
ของ

บริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)

การก ํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
บริษัทไดใหความสํ าคัญกับการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยบริษัทไดกํ าหนดนโยบาย

ในการกํ ากับดูแลกิจการของบริษัทขึ้นเปนหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี โดยไดรับการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งหลักการดังกลาวจะครอบคลุมขอพึงปฏิบัติที่ดีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกํ าหนดไว
15 ขอ เพื่อใหการปฏิบัติงานของบริษัทมีความโปรงใส ตรวจสอบได คํ านึงถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูเกี่ยว
ของทุกฝายอยางเปนธรรม และสามารถแขงขันไดในธุรกิจ

ในปที่ผานมาบริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่บริษัทกํ าหนดขึ้น ดังนี้

1. โครงสรางองคกร
1.1 องคประกอบคณะกรรมการ

1.1.1 ขนาดของคณะกรรมการ
ปจจุบันบริษัทมีจํ านวนกรรมการที่เหมาะสมจํ านวน 9 ทาน โดยมีรายนามดังตอไปนี้

1.  นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานบริษัท
2.  นางกลอเรีย ซาว ยิน ลี กรรมการและรองประธานบริษัท
3.  นายโรแนล อุย เทียน แยท กรรมการ
4.  นายมนตรี ศรไพศาล กรรมการ
5.  นายเหวย เฉิน หวาง กรรมการ
6.  นายจัด คินนี่ กรรมการ
7.  นายภูษิต แกวมงคลศรี กรรมการ
8.  นายปรีชา จรุงกิจอนันต กรรมการ
9.  นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา กรรมการ

อํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
⇒ คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ

และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํ ากับดูแลใหฝายจัดการดํ าเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กํ าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน

⇒ คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดํ าเนินการในเรื่องดังกลาวอยาง
สม่ํ าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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⇒ คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกํ าหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ และฝายจัดการอยางชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หนาที่ และความรับ 
ผิดชอบดังกลาวตอกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงานของบริษัท

1.1.2 สดัสวนของคณะกรรมการ
บริษัทมีการถวงดุลของกรรมการบริษัท โดยประกอบดวยกรรมการของบริษัทที่

ไมไดเปนผูบริหารในสัดสวนที่มากกวากรรมการที่เปนผูบริหาร และมีสัดสวนกรรมการอิสระ
ครบถวนตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
กรรมการที่เปนผูบริหาร 2 ทาน
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 4 ทาน
กรรมการที่เปนอิสระ 3 ทาน คิดเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

1.1.3 คุณสมบัติของกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิในหลาย ๆ ดาน โดย

เต็มเปยมดวยความรู ความสามารถ ประสบการณที่หลากหลาย มีคุณธรรมและความซื่อ
สัตย โดยกรรมการทุกทานไดทุมเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหนาที่อยางสุดความ
สามารถ

1.2 ประธานกรรมการ (Chairman) และประธานเจาหนาที่บริหาร (C.E.O)
บริษัทไดกํ าหนดนโยบายอยางชัดเจน โดยใหประธานกรรมการและประธานเจา

หนาที่บริหารเปนบุคคลคนละคนกัน เพื่อใหมีการคานอํ านาจซึ่งกันและกัน ไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํ านาจ
เบ็ดเสร็จ ซึ่งบริษัทไดกํ าหนดบทบาท อํ านาจ และหนาที่ของทั้งสองตํ าแหนงไวอยางชัดเจน โดยให
ประธานกรรมการเปนผูนํ าฝายนโยบาย และประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูนํ าฝายบริหาร

1.3 คณะกรรมการยอยหรือคณะอนุกรรมการ (Committee)

1.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2545 มีวาระการดํ ารงตํ าแหนง
คราวละ 2 ป ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ทุกทานเปนกรรมการที่เปนอิสระ ดังรายชื่อดังตอไปนี้

1. นายยุทธ  วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ

2. นายปรีชา จรุงกิจอนันต     กรรมการ

3. นายไพบูลย เสรีวิวัฒนา     กรรมการ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท กรรมการตรวจสอบมีหนาที่พิจารณาและดํ าเนินการ ดังตอไปนี้
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1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบ จัดทํ ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจํ าป คณะ
กรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาจํ าเปนและ
เปนเรื่องสํ าคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได

2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล
โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอ
กํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักทรัพย

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
โดยคํ านึงถึงความนาเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสํ านักงาน 
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณของบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทํ าการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดวย เชน  
ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจของผูบริหาร ทบทวนรวมกับผูบริหารของบริษัทในรายงานสํ าคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่
กฎหมายกํ าหนด ไดแก บทรายงานและการวิเคราะหของฝายบริหาร เปนตน

7. จัดทํ ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจํ าปของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกลาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้

⇒ ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทํ าและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึง
ความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือได

⇒ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

⇒ เหตุผลที่เชื่อวาผูสอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะไดรับการแตงตั้งตอไปอีกวาระหนึ่ง

⇒ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกํ าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

⇒ รายงานอื่นใดที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิด
ชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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1.3.2 คณะกรรมการสรรหา

ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการสรรหา แตทั้งนี้บริษัทมีนโยบายที่จะมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสรรหาขึ้น โดยอยูระหวางการพิจารณาแตงตั้ง สํ าหรับระยะเวลาที่ผานมาถึง
แมบริษัทจะยังไมมีคณะกรรมการสรรหาอยางเปนรูปธรรม แตบริษัทก็ไดดํ าเนินการอยาง
โปรงใสและเปนธรรม โดยใหผูถือหุนเปนผูพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

1.3.3 คณะกรรมการพิจารณากํ าหนดคาตอบแทน

เปนนโยบายของบริษัทที่กรรมการอยางนอย 1 คน ในคณะนี้ตองเปนกรรมการ
อิสระ ปจจุบันคณะกรรมการคาจางหรือคาตอบแทนประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้

1.  นายเหวย เฉิน หวาง ประธาน
2.  นายยุทธ วรฉัตรธาร
3.  นายจัด เคนนี่

คณะกรรมการคาจางเปนผูดํ าเนินการกํ าหนดนโยบายของบริษัท เกี่ยวกับการวาจาง หรือ
การกํ าหนดคาจางหรือคาตอบแทนการเลิกจางพนักงาน ลูกจาง หรือกรรมการของบริษัท รวมทั้ง
กํ าหนดและพิจารณาระดับของเงินเดือนคาจาง ใหการชวยเหลือตาง ๆ รวมตลอดถึงการดํ าเนินการ
ใด ๆ ในเรื่องคาจางหรือเงินเดือนในฐานะที่เปนฝายทรัพยากรบุคคลหรือฝายบริหาร

นอกจากนี้คณะกรรมการคาจางหรือคาตอบแทนจะมีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
- กํ าหนดการจายคาจางหรือคาตอบแทนโดยวิธีการที่เปนธรรมและชัดเจน
- ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับคาจาง คาตอบแทนในรูปแบบใด ๆ แกผูบริหารตามความเหมาะสม รวม

ทั้งการจายโบนัส หรือการใหคาตอบแทนเปนหุนแกผุบริหาร เปนตน
- ดํ าเนินการใหเปนไปตามระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกับนโยบายคาจาง รูปแบบ วิธีการและราย

ละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุนใหแกพนักงาน

1.4 วาระการเปนกรรมการ
กรรมการบริษัท มีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละ 3 ป โดยกรรมการซึ่งพนจาก

ต ําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหเปนกรรมการบริษัทตอไปได
สํ าหรับวาระการดํ ารงตํ าแหนงของกรรมการยอยชุดตาง ๆ เปนไปตามมติที่มีการแตงตั้ง

กรรมการเฉพาะเรื่องแตละชุด เชน กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละ 2 ป เปนตน

1.5 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
รายละเอียดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร เปนไปตามรายละเอียดใน สวนที่ 2 ขอ 9.3

2. หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

2.1 หนาทีแ่ละความรับผิดชอบดานการเปนผูนํ าดานนโยบาย
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คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่พิจารณากํ าหนดวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ เปาหมาย
แผนงาน และงบประมาณของบริษัท โดยคํ านึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนใหแกกิจการและผูถือหุน ตลอดจนผลประโยชนของทุกฝายที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไดกํ าหนดนโยบายในการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทไวดวย 
โดยไดกํ าหนดนโยบายและทิศทางการดํ าเนินงานของบริษัทใหมีความโปรงใส สามารตรวจสอบได มี
ระบบการจัดการความเสี่ยงทั้งการตรวจสอบและการควบคุมภายใน เพื่อเพิ่มความเชื่อม่ันใหแกผูถือ
หุน ผูลงทุนและผูเกี่ยวของทุกฝาย และใหสามารถแขงขันไดภายใตกรอบขอกํ าหนดของกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ

2.2 หนาทีแ่ละความรับผิดชอบดานการกํ ากับดูแล
คณะกรรมการบริษัทไดกํ ากับดูแล และติดตามการดํ าเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตาม

นโยบาย เปาหมาย และแผนงานที่ไดรับมอบหมาย โดยไดจัดใหมีการประชุมหารือกับฝายจัดการอยาง
สม่ํ าเสมอ พรอมทั้งไดเสนอแนะแนวทางใหมีการปรับปรุง แกไขระบบงานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีระบบตรวจสอบการทํ างานอีกครั้งหนึ่ง โดยการดํ าเนินการตาง ๆ ไดคํ านึง
ถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของอยางเครงครัด

2.3 ระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสํ าคัญอยางมากและสงเสริมใหมีระบบและหนวยงานบริหาร

ความเสี่ยง ซึ่งเปนอิสระจากฝายบริหาร โดยรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปจจุบันบริษัทจัดใหมี
ระบบการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
• หนวยงาน General Risk Management  เปนหนวยงานที่กํ าหนดและประเมินความเสี่ยงของ 

กิจการ รวมถึงมีการกํ าหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง โดยเสนอตอ Risk 
Management Committee

• หนวยงาน Credit Control เปนหนวยงานที่ทํ าหนาที่ในการพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดจาก 
ลูกคา โดยจะพิจารณาถึงฐานะการเงิน ความมีตัวตนของลูกคา การทํ าความรูจักลูกคา รวมถึง
การตรวจสอบประวัติลูกคาที่อาจมีประวัติในการชํ าระหนี้ไมดีพอในระบบ Black List เพื่อใช
ประกอบการพิจารณากํ าหนดวงเงินที่เหมาะสมใหลูกคา

• ระบบ Early Warning เปนระบบเตือนภัยที่บริษัทใชในการกํ ากับดูแลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
สภาพคลองของบริษัทโดยใหสงสัญญาณเตือนเมื่อ NCR ของบริษัทเริ่มตํ ากวาเกณฑที่กํ าหนดไว 
โดยบริษัทกํ าหนดไวที่ระดับ 100%

2.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ใหความสํ าคัญกับการมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
ภายในที่ดี จึงไดกํ าหนดและวางแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร โดยสงเสริมให
มีระบบงานที่เปนลายลักษณอักษร มีการตรวจสอบและควบคุมโดยผูปฏิบัติงานในระดับแรก เพื่อให
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เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ แตยังคงรักษาความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานใหสามารถแขงขันได โดยบริษัทมีฝายตรวจสอบและกํ ากับดูแลการปฏิบัติงาน ที่ขึ้นตรงและ
ดํ าเนินงานภายใตการกํ ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูทํ าหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ดานตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน อํ านาจดํ าเนินการ และกฎระเบียบของหนวยงานกํ ากับ
ดูแล รวมทั้งทํ าหนาที่ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอีกชั้น
หนึ่ง เพื่อปองกันการใชอํ านาจในทางที่ผิด การกระทํ าผิดกฎหมาย และการทุจริตตอบริษัท

2.5 ความขัดแยงเรื่องผลประโยชน

คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสํ าคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงในดาน
ผลประโยชนของผูเกี่ยวของทุกฝายอยางรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส โดยถือเสมือนวาทํ า
รายการกับบุคคลภายนอก เพื่อใหบริษัทไดรับประโยชนสูงสุด รวมทั้งมีการติดตามและตรวจสอบวา
รายการที่เกิดขึ้นจริงมีการปฏิบัติอยางถูกตองตามที่ไดรับอนุมัติ พรอมทั้งเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาว
อยางครบถวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีสวนไดสวนเสียกับผลประโยชนของเรื่องที่กํ าลัง
มีการพิจารณา ก็จะไมเขารวมประชุมหรืองดการออกเสียง นอกจากนี้รายการใด ๆ ที่มีความขัดแยง
เรื่องผลประโยชนอยางมีนัยสํ าคัญ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายใหกรรมการอิสระพิจารณา
กล่ันกรองเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทได ในกรณีที่คณะกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมาย
ไมมีความชํ านาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการอิสระสามารถให
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อ
นํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนไดแลวแตกรณี

ในปที่ผานมาบริษัทไดเปดเผยรายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นไวในงบการเงินของบริษัทเรียบรอยแลว

2.6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

2.6.1 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีการกํ าหนดการประชุมอยางสมํ่ าเสมอเดืนอละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี
ที่ 3 ของเดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมในกรณีที่มีวาระเรงดวน ในการประชุมทุกครั้งจะกํ าหนด
วาระการประชุมลวงหนาไวชัดเจน มีการจัดสงเอกสารประกอบการประชุมใหคณะกรรมการลวงหนา
เพื่อใหมีเวลาศึกษาและพิจารณาวาระตาง ๆ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นที่
เหมาะสมและเปนประโยชนเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการโดยคํ านึงถึงผลประโยชนของ
ผูถือหุนและผูเกี่ยวของทุกฝายอยางเปนธรรม และจัดใหมีการจดบันทึกและจัดทํ ารายงานการประชุมที่
มีความชัดเจน ตลอดจนมีกระบวนการสื่อสารมติที่ประชุมใหผูเกี่ยวของนํ าไปปฏิบัติภายในกํ าหนด
เวลาไดทันที

2.6.2 การประชุมคณะกรรมการยอย



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)                                                                                        เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3-7

คณะกรรมการยอยจะจัดใหมีการประชุมตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ตามความจํ าเปน ยกเวนคณะกรรมการตรวจสอบไดมีการจัดประชุมเปนประจํ าเดือนละ 1 ครั้ง
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการยอยทุกคณะจะรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ทราบหรือเพื่อพิจารณาตอไปตามแตกรณี

2.6.3 การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไดจัดใหมีการทํ างบการเงิน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชี เสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนตามที่กฎหมายกํ าหนด พรอมทั้งจัดทํ ารายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตน
ในการจัดทํ ารายงานทางการเงินควบคูกันไปกับรายงานของผูสอบบัญชีไวในรายงานประจํ าป ซึ่ง ณ
ขณะนี้บริษัทอยูระหวางการจัดทํ ารายงานประจํ าป

2.6.4 การประชุมผูถือหุน

ในการประชุมผูถือหุนในป 2545 บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง โดยกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และผูบริหารของบริษัท เขารวมประชุมผูถือหุนดังกลาว โดยประธานในที่
ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะสม และใหโอกาสผูถือหุนอยางเทาเทียมกันในอันที่จะแสดงและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งสอบถามขอสงสัยตาง ๆ ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมตาม
วาระที่ไดกํ าหนดไว  สวนการประชุมสามัญประจํ าป บริษัทอยูระหวางการดํ าเนินการจัดประชุม

3. สทิธแิละความเทาเทียมกันของผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ

3.1 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการเคารพสิทธิพื้นฐานของผูถือหุนตามกฎหมายอยาง
เทาเทียมกัน และสงเสริมใหผูถือหุนใชสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เชน สิทธิสวนแบงกํ าไรในรูป
เงินปนผล การไดรับสารสนเทศอยางเพียงพอในการตัดสินใจ โดยขอมูลขาวสารที่ไดรับจะมีความ
ถูกตอง ครบถวน โปรงใส การออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผูถือหุน
การใชสิทธิรวมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญตาง ๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท
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3.2 การเคารพในสิทธิของผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและผลประโยชนของผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุม ซึ่งผูมีสวน
เกี่ยวของในการดํ าเนินธุรกิจ ไดแก ผูถือหุน พนักงาน ผูมีสวนเกี่ยวของทางธุรกิจ ไดแก ลูกคา
คูแขงทางการคา เจาหนี้ และหนวยงานทางการหรือภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริษัท ไดกํ ากับ
ดูแลใหมีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อม่ันไดวา บริษัทตองไมทํ าผิดกฎหมายและกฎระเบียบ
ตาง ๆ ของหนวยงานที่กํ ากับดูแลและปฏิบัติตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกกลุมดวยความเปนธรรมอยาง
เครงครัด ทั้งยังมีการกํ าหนดเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจนไวในคูมือจรรยาบรรณบริษัท เพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติแกผูบริหารพนักงานทุกคน

3.3 ความสมัพันธกับผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของอื่น ๆ
บริษัทไดจัดตั้งฝายสื่อสารองคกร (Corporate Communication Department) โดยขึ้นตรงกับ

CEO เพื่อใหบริการขอมูลและขาวสารกิจกรรมตาง ๆ ของบริษัทในการสื่อสารกับผูถือหุน ผูลงทุน ตลอดจน
นักวิเคราะหหลักทรัพย และประชาชนทั่วไป (Investor Relation) โดยการเปดเผยขอมูลตองมีความถูกตอง
ครบถวน ทันเวลา โดยใชส่ือหลากหลาย เชน เอกสารเผยแพร หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน การจัดประชุม
และการแถลงขางตาง ๆ เว็บไซต นอกจากนี้ยังทํ าหนาที่ใหบริการผูถือหุนในกรณีที่ผูถือหุนมีปญหา หรือมี
ปญหาในการติดตอกับบริษัท ทั้งนี้ผูลงทุนสามารถติดตอฝายสื่อสารองคกรไดที่ โทร. 0-2658-6300 ตอ
1031 – 1033 หรือที่ www.kimeng.co.th

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสํ าคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ชัดเจน เพียงพอ   
ทันเวลา ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป โดยบริษัทจะเปดเผยขอมูลใหทางการและผูลงทุนได
ทราบโดยทั่วกัน โดยแบงไดดังนี้

⇒ ประเภทของขอมูลขาวสาร

1. ขอมูลดานการเงิน ประกอบดวย งบดุล งบกํ าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

2. ขอมูลสารสนเทศอื่น ๆ ตามหลักเกณฑที่ตลาดหลักทรัพย และสํ านักงาน ก.ล.ต. กํ าหนด เชน จํ านวนเจา
หนาที่การตลาด จํ านวนผูรับอนุญาต มูลคาการซื้อขายของบริษัท ฐานลูกคาของบริษัท จํ านวนสาขาที่เปด
ดํ าเนินการ รายชื่อผูถือหุนของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัท บทรายงานและวิเคราะหของผูบริหาร
ความเห็นของกรรมการตรวจสอบตอระบบการควบคุมภายใน เปนตน

⇒ ชองทางในการเปดเผยสารสนเทศ : ที่ติดประกาศของบริษัท รายงานประจํ าป Web Site ของตลาดหลัก
ทรัพย และสํ านักงาน ก.ล.ต.



บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)                                                                                        เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 3-9

5. การสรางวัฒนธรรมการกํ ากับดูแลกิจการของบริษัท

ขณะนี้บริษัทอยูระหวางการดํ าเนินการสรางวัฒนธรรมการกํ ากับดูแลกิจการของบริษัท ให
เปนไปตามนโยบายของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทไดใหความสํ าคัญในเรื่องดังกลาวโดยใหมี
การกระจายอํ านาจ เพื่อมิใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งควบคุมสิทธิออกเสียงหรือมีอํ านาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ในการบริหารงานแตเพียงผูเดียว มีการกํ าหนดนโยบายที่จะนํ าองคกรไปสูการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี
ส่ือสารนโยบายและหลักปฏิบัติที่ดีไปสูผูบริหารและพนักงานทุกระดับใหยึดถือปฏิบัติ พรอมทั้งติดตาม
และประเมินผลอยางตอเนื่อง มีการจัดทํ าคูมือจรรยาบรรณธุรกิจแจกจายแกพนักงานทุกระดับ พรอม
ใหความรูความเขาใจในหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะจัดใหมีการอบรมอยางตอเนื่อง และ
สนับสนุนใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

6. จรรยาบรรณในการดํ าเนินธุรกิจ

บริษัทอยูระหวางการปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณในการดํ าเนินธุรกิจใหมีความทันสมัยสอด
คลองกับสถานการณและสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงไป โดยกํ าหนดเปนแนวทางในการ
ประพฤติปฏิบัติตามหนาที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับไดรับมอบหมายดวยความซื่อสัตย สุจริต
และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยจะมีการสื่อสารจรรยาบรรณนี้ให
พนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือเปนคูมือปฏิบัติ


