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สารจากประธานกรรมการ 
 

 

บริษัท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ซึง่บริษัทฯ ควรควรด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการดงักลา่ว เพ่ือช่วยสง่เสริมการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและเป็นท่ียอมรับ ด้วยเหตุนี  ้คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Corporate Governance) โดยอาศยัหลกัปฏิบตัิและแนวทางปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนี ้รวมไปถึงการก าหนดคุณสมบัติของกรรมการท่ีมี
ความหลากหลายทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ และการสรรหา
ผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์และความรับผิดชอบ การก าหนดโครงสร้างการบริหารงานท่ีมีการควบคมุและติดตาม 
ตลอดจนการถ่วงดลุอ านาจ เพ่ือเป็นหลกัปฏิบตัิและแนวทางปฏิบตัิท่ีจดัเจนและเพ่ือให้เกิดการบริหารงานท่ีมีความเป็น
ธรรม มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส ค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ทัง้นี ้ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมัน่คง ตลอดจนสร้างคณุคา่ให้กบักิจการอย่างยัง่ยืน 
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หลักปฏบิัตทิี่ 1 

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กจิการ
อย่างยั่งยืน 

หลักปฏบิัตทิี่ 1.1: บทบาทของคณะกรรมการในฐานะผู้น าบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนกัถงึบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผู้น าซึง่ต้องก ากบัดแูลให้บริษัทฯ มีการ
บริหารจดัการที่ดีซึง่ครอบคลมุถงึ  

(1) การก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

(2) การก าหนดกลยทุธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส าคญัเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักปฏบิัตทิี่ 1.2: การก ากับดูแลกจิการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการเพ่ือสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืนเพ่ือบรรลผุลส าเร็จ
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ กลา่วคือ 

(1) ด าเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้ด้วยผลประกอบการท่ีดี โดยค านงึถงึผลกระทบในระยะยาว 

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือ 
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญอย่างย่ิงต่อความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ซึ่ง
นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงินแล้ว คณะกรรมการยังค านึงถึงผลกระทบต่อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัลนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นในจริยธรรม 
คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีในฐานะผู้น าองค์กร นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริษัทยังจัดท าคู่มือจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินธุรกิจให้มี
จรรยาบรรณรวมถึงเป็นแนวทางให้กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงาน
ยดึถือปฏิบตัิ  

(3) ประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงประโยชน์ต่อสงัคม ควบคู่ไปกบัการพลันาสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้มีส่วน
ช่วยลดผลกระทบด้านลบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(4) สามารถด าเนินธุรกิจให้สามารถปรับตวัได้ภายใต้ปัจจยัการเปลี่ยนแปลงตา่งๆ 
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หลักปฏบิัตทิี่ 1.3: ปฏบิัตหิน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดแูลให้กรรมการและผู้บริหารทกุคนปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) ซื่อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ฯ เป็นส าคญั รวมทัง้ดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั มติท่ีประชุ ม
คณะกรรมการ มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและนโยบายตา่งๆ ของบริษัทฯ โดยต้องจดัให้มีกลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมัน่ใจได้
ว่าการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั มติท่ีประชุมคณะกรรมการ 
มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน (Related Party 
Transaction Policy) และนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เป็นต้น 

หลักปฏบิัตทิี่ 1.4: บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีการก าหนด
ขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจน
ติดตามดแูลให้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

(1) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษัท 

ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบังคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นตลอดจนนโยบาย
ตา่งๆ ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดท า “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้กรรมการของ
บริษัทฯ เข้าใจบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนและเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส โดยจะมีการทบทวนกฎบตัรดงักลา่วเป็นประจ าอย่างน้อย
ปีละครัง้ 

(2) คณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณา กลัน่กรองข้อมูล และเสนอแนะความเห็นและแนวทางก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบ อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่ อย แสดงอยู่ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการแต่ละชุด โดยจะมีการ
ทบทวนกฎบตัรดงักลา่วเป็นประจ าอย่างน้อยปีละครัง้ 

(3) ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ 
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คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตน และมอบหมาย
อ านาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ รวมทัง้ติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย 

(3.1) อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษัท รวมถงึ 

ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนมุตัิ เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย แผนการด าเนิน
ธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจ าปี แผนการขยายกิจการ แผนการ
ลงทุน และแผนการเงิน ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร และฝ่าย
จดัการจดัท า รวมถงึน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ (ในกรณีท่ีจ าเป็น) 

ข. ก ากบัดแูลการบริหารจัดการและการปฏิบตัิงานของกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ พนักงาน 
หรือบุคคลใดๆ ซึง่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจ าปี แผนการ
ขยายกิจการ แผนการลงทนุ และแผนการเงิน ท่ีคณะกรรมการบริษัท อนมุตัิ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทฯ และความมัง่คัง่สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น รวมถงึปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้
มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

ค. สร้างวลันธรรมองค์กรให้ยึดมัน่ในจริยธรรม รวมทัง้ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบท่ีดี เช่น จัดให้มี
นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร และติดตามให้มีการน าไปปฏิบตัิ 

ง. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ และนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ไม่น้อยกว่าปีละ
หนึ่งครัง้ รวมถึงก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีการด าเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและรักษา
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้ นโดยสม ่าเสมอ มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ ถือหุ้ นและนักลงทุนอย่าง
ถกูต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส 

(3.2) อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษัทร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
และหรือฝ่ายบริหาร ประกอบไปด้วย 

ก. พิจารณา ก าหนด และก ากับดูแลให้มีนโยบายการด าเนินงานในภาพรวมท่ีสอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ โดยฝ่ายบริหารเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาตัดสินใจเพ่ือมอบหมายให้ฝ่ายบริหารน าไปด าเนินการ โดยฝ่ายบริหารมี
หน้าท่ีด าเนินงานบริหาร ควบคุมและติดตาม กิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ทาง
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ธุรกิจ นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจท่ีคณะกรรมการบริษัทอนุมตัิหรือให้ความเห็นชอบแล้ว 
และฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม ่าเสมอ 

ข. ดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน 

ค. ก าหนดอ านาจด าเนินการที่เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

ง. จดัให้มีช่องทางในการสื่อสารกบัคณะกรรมการ และ/หรือผู้ ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม 
และก ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความ
น่าเช่ือถือและมีมาตรฐานสงูสดุ  
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หลักปฏบิัตทิี่ 2 

ก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกจิการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

หลักปฏบิัตทิี่ 2.1: การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัอย่างย่ิงต่อการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรให้เป็นไปด้วยความยั่งยืน สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับกิจการ ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสั งคม
โดยรวม และสร้างวลันธรรมองค์กรท่ีอยู่ภายใต้หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกั (Objectives) ขององค์กรไว้อย่างชดัเจน 
เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ควบคูก่บัการเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคณุธรรม 
รับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และด าเนินการสื่อสารให้ทกุคนในองค์กร
รับทราบ เข้าใจ และขบัเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

(2) แนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นองค์กรท่ีมุง่เสริมสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการ ผู้มี
สว่นได้เสีย และสงัคมควบคูก่นัไป โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ และค านงึถงึความส าคญัของ
สภาพแวดล้อมและปัจจยัตา่งๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้การน าและประยุกต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีมา
ใช้อย่างเหมาะสมเพ่ือเกิดประโยชน์  และเข้ากับสภาพสังคม การด ารงชีวิต และความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคและผู้มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่ายอย่างเหมาะสม รวมทัง้ค านงึถึงความพร้อม ความช านาญ และ
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการด้วย 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดค่านิยมองค์กร (Value) โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม 
(Integrity) มีความรับผิดชอบในผลของการกระท า (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) และ
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) 

หลักปฏบิัตทิี่ 2.2: กลยุทธ์ทางธุรกจิและแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก 

คณะกรรมการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปี ให้สอดคล้องกบัการบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมาย
หลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภยั 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้การจัดท ากลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจ าปีให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ ในแต่ละช่วงเวลาโดยค านึงถึงปัจจยัแวดล้อม โอกาส และความ
เสี่ยงท่ีบริษัทฯ ยอมรับได้ และสนบัสนนุให้มีการจดัท ากลยทุธ์ระยะกลาง (3 ถงึ 5 ปี) ด้วย เพ่ือให้มัน่ใจวา่ กล
ยุทธ์และแผนงานประจ าปีได้มีการพิจารณาถึงผลกระทบในระยะเวลาท่ียาวขึน้และตามท่ีจะสามารถ
คาดการณ์ได้ตามควร 

(2) ในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ าปี คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ปัจจยัและความเสี่ยงต่างๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องตลอดสาย value 
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chain รวมทัง้ปัจจัยต่างๆ ท่ีอาจมีผลต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบริษัทฯ โดยจัดให้มี
กลไกท่ีท าให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึง การก าหนดให้มี
ช่องทางการสื่อสารระหวา่งผู้มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ไว้ชดัเจน 

(3) ในการก าหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน า
นวตักรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผู้มี
สว่นได้เสีย โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(4) เป้าหมายท่ีก าหนดจะต้องเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศกัยภาพขององค์กร โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะก าหนดเป้าหมายทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน โดยการบรรลเุป้าหมายจะต้องมาจากการประกอบ
ธุรกิจอย่างสจุริต เท่ียงตรง และโปร่งใส และตระหนกัถึงความเสี่ยงท่ีอาจน าไปสูพ่ฤติกรรมท่ีผิดกฎหมายหรือ
ขาดจริยธรรมร่วมไปด้วย 

(5) คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัให้มีการสื่อสารวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร ผ่านวิสยัทศัน์ พนัธ
กิจ และค่านิยมองค์กร รวมทัง้กลยุทธ์และแผนงาน ให้ทุกคนในบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความส าคญั
เพ่ือให้สามารถน าไปปฏิบตัิได้โดยทัว่กนั 

(6) คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด าเนินงานท่ีเหมาะสม 
รวมทัง้ติดตามการด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนงานประจ าปี  
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หลักปฏบิัตทิี่ 3 

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 

หลักปฏบิัตทิี่ 3.1: โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัตกิรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเร่ือง
องค์ประกอบ คณุสมบตัิ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ จ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ สดัสว่นกรรมการอิสระ 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว้ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการ
ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะร่วมกบัคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจดัการ
วางแผนการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร 
รวมถึงมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารระดบัสงูให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระ ในจ านวนและคณุสมบตัิตามท่ีประกาศของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่การแตง่ตัง้และถอดถอนจะต้องกระท าโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบัติ
หลากหลายทัง้ในด้านความเชียวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถ และคณุลกัษณะเฉพาะด้าน ท่ีเหมาะสม
กบัการบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมท่ี
มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อตุสาหกรรมหลกัท่ีบริษัทฯ ด าเนินกิจการอยู่ 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการให้มีความเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความ
ซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
คณะกรรมการบริษัทต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท่ีสะท้อน
อ านาจท่ีถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผู้ บริหารท่ีสามารถให้
ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายบริหารได้อย่างอิสระ และกรรมการอิสระมีจ านวนและคณุสมบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  ทัง้นี ้จะมีการดแูลให้กรรมการอิสระท างานร่วมกบั
คณะกรรมการบริษัททัง้หมดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
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คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวตัิการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุ้ น 
จ านวนปีท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการและการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรายงานประจ าปี  

หลักปฏิบัติที่  3.2: บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท เอือ้ตอ่การใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

(1) ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าท่ีความรับผิดชอบตา่งกนั 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดบทบาทและอ านาจหน้าท่ีของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชดัเจนเพ่ือไมใ่ห้คนใดคนหนึง่มีอ านาจโดยไมจ่ ากดั 

(2) การแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

(2.1) บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ 

ก. เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ก ากบั ติดตาม และดแูลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบตัิหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร 

ข. สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวลันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรม 
และก่อให้เกิดการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ค. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกบัประธานคณะกรรมการบริหาร
และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการดูแลให้เร่ืองส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมไ่ด้เป็นกรรมการอิสระ จะแต่งตัง้กรรมการอิสระหนึ่งท่าน
มาร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชมุของคณะกรรมการ 

ง. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปราย
ประเด็นส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ 
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 

จ. เสริมสร้างความสมัพันธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
และระหวา่งคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการ 

(2.2) บทบาทหน้าท่ีของประธานคณะกรรมการบริหาร 

ก. เป็นผู้น าของฝ่ายจดัการ โดยร่วมกบัคณะกรรมการบริษัทก าหนดและทบทวนกลยุทธ์ ภารกิจ 
เป้าหมายทางการเงิน แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 
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ข. บริหารจดัการ ก ากบัดแูล และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และ
งบประมาณตามท่ีได้รับมอบหมาย และ/หรือ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ค. ออกค าสัง่ หลกัเกณฑ์ ประกาศท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ง. ติดตามผลการด าเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละโครงการ และ
รายงานผลรวมทัง้ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึน้และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้
คณะกรรมการบริษัททราบ 

จ. ควบคุมดูแลการบริหารงานและก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้
สามารถจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตาม
การบริหารงานของกลุม่บริษัทฯ เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ 

ฉ. ปฏิบตัิหน้าท่ีอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

(2.3) บทบาทหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เป็นไปตามขอบเขต อ านาจ หน้าท่ีและความรับผิดของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึง่ได้รับอนมุตัิโดยท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึง่โดยหลกัรวมถงึ 

ก. ก ากบัดแูล บริหารจดัการธุรกิจ และการปฏิบัติงานประจ าตามปกติธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ของ
บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ และงบประมาณตามท่ีได้รับความเห็นชอบและอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข. ก ากบัดแูลการบริหารจดัการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบคุคล และด้านการปฏิบตัิงาน
อื่นๆ โดยรวมเพ่ือให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่ม
บริษัทฯ ตามท่ีได้รับความเห็นชอบและอนุมตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ค. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ เพ่ือให้มีผล
ประกอบการท่ีดีตามเป้าหมาย รวมถึงจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัท อย่างสม ่าเสมอ รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัลนาให้มีผล
ประกอบการท่ีเติบโตอย่างยัง่ยืน 
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ง. ด าเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลูทางการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา และมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมถึงมี
การรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยซึง่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้ดแูลในเร่ืองดงักลา่วอย่างสม ่าเสมอ 

จ. สัง่การ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ์ ประกาศ และบนัทกึภายในส าหรับการด าเนินงานของบริษัท
ฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบาย และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทัง้รักษาระเบียบอนั
ดีงามภายในบริษัท รวมถงึดแูลให้บริษัท มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

(3) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปีนับจากวันท่ีได้รับการ
แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตัง้กรรมการ
อิสระนัน้ให้ด ารงต าแหน่งต่อไปหากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ และความจ าเป็นตา่ง ๆ อย่างสมเหตสุมผล และเพ่ือประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุย่อย จ านวนครัง้ของการประชมุ จ านวนครัง้ท่ีกรรมการแตล่ะท่านเข้าร่วมประชมุในปีท่ีผ่าน
มา รวมถึงรายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายหรือประกาศท่ี
เก่ียวข้องก าหนด 

หลักปฏบิัตทิี่ 3.3: การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกนัในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ รวมถงึกรรมการชดุย่อยโดยมีกระบวนการ
ท่ีโปร่งใสและชัดเจน เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องข้อก าหนด
ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือให้ได้
กรรมการที่มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม มีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มี
การพิจารณาประวตัิของบคุคลดงักลา่วก่อนจะน าเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการ โดยจะ
ด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอเก่ียวกบับคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก่อนท่ีจะมีการสรรหา
กรรมการที่ครบวาระ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอช่ือกรรมการรายเดิม จะค านึงถึงการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ี
ผ่านมาของกรรมการรายดงักลา่วประกอบด้วย 

(3) ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่ี
ปรึกษานัน้ไว้ในรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระหรือไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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หลักปฏบิัตทิี่ 3.4: ค่าตอบแทนกรรมการ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีอ านาจพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันัน้ ในการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 
จงูใจให้คณะกรรมการบริษัทน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี ้ค่าตอบแทนของ
กรรมการจะอยู่ในลักษณะท่ีสามารถเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบตัิหน้าท่ีของกรรมการตามความเหมาะสม  

(1) คณะกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีพิจารณานโยบายและหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ  

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ สอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี 
ขอบเขต บทบาท และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ท่ีบริษัทฯ คาด
ว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมขึน้ (เช่น 
คณะกรรมการชุดย่อย) จะได้รับการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนเพ่ิมท่ีเหมาะสมโดยอยู่ในลักษณะท่ี
เปรียบเทียบได้กบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรมท่ีประกอบธุรกิจเดียวกนัและบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั 

(3) ผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนุมตัิโครงสร้างและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ ไม่วา่จะก าหนดในรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่
เป็นตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ทัง้
คา่ตอบแทนในอตัราคงท่ี (เช่น คา่ตอบแทนประจ า เบีย้ประชมุ) และคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (เช่น 
โบนัส บ าเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าท่ีบริษัทฯ ได้สร้างให้แก่ผู้ ถือหุ้น สอดคล้องกันกับระดบัท่ีปฏิบัติใน
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และไม่อยู่ในระดบัท่ีสงูเกินไปจนท าให้เกิดการมุง่เน้นแต่ผลประกอบการระยะ
สัน้ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ี
สะท้อนถงึภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รูปแบบและจ านวนของคา่ตอบแทนด้วย ทัง้นี ้
จ านวนเงินคา่ตอบแทนท่ีเปิดเผย ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

(5) ในกรณีท่ีมีการแต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าในการ
ด าเนินการข้างต้น จะจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูของท่ีปรึกษานัน้ไว้ในรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ
หรือไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หลักปฏบิัตทิี่ 3.5: การปฏบิัตหิน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนบัสนนุให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน  

(2) เพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยกรรมการจะ
ไม่ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูด ารงต าแหน่งอื่นของ
กรรมการให้เป็นท่ีรับทราบ 
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(3) ในกรณีท่ีกรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีส่วนได้เสียไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการ
อื่นท่ีมีความขดัแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมลูของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของตน คณะกรรมการบริษัท
จะก าหนดมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม กล่าวคือ 
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือป้องกนั
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ และห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมตัิเร่ืองนัน้ๆ ใน
กรณีท่ีตนเองมีสว่นได้เสียในเร่ืองท่ีบริษัทฯ จะเข้าท ารายการดงักลา่ว 

(4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จ านวนการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

หลักปฏบิัตทิี่ 3.6: การก ากับดูแลบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) ใน
ระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแตล่ะแห่ง รวมทัง้บริษัทย่อยมีความเข้าใจถกูต้องตรงกนัด้วย ดงันี  ้

(1) โครงสร้างการบริหารจดัการของบริษัทย่อย 

(1.1) การเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะมอบหมายให้ผู้แทนของบริษัทฯ เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
ร่วมตามสดัสว่นการถือหุ้น เพ่ือท าหน้าท่ีก ากบัดแูลให้บริษัทย่อยด าเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถงึสอดคล้องกบันโยบายของบริษัทฯ และด าเนินการให้บริษัท
ย่อยมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมแบะรัดกมุ 

(1.2) ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย 

กรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว้ในขอบวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติของท่ีประชุมคณะกรรมการ และมติ
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย 

กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าท่ีด าเนินการตามนโยบายการด าเนินธุรกิจเพ่ือสนับสนุนให้บริษัท
สามารถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว และต้องใช้ดลุพินิจในการบริหารจดัการบริษัท
ย่อยเพ่ือประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทฯ ในภาพรวม รวมทัง้รายงานความคืบหน้าผลการ
ด าเนินงานเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบและพิจารณา
อย่างสม ่าเสมอ และจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีบริษัทฯ ก าหนดขึน้ 

(2) การด าเนินงานของบริษัทย่อย 
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บริษัทฯ จะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและระบบการจดัการที่ส าคญัตา่งๆ โดยเฉพาะในด้านการเงินและการบญัชี 
การเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกนัการทุจริต และระบบงานอื่นๆ ของ
บริษัทย่อย เพ่ือให้แนวทางบริหารจดัการกิจการบริษัทย่อยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับของ
บริษัทฯ เช่น มาตรฐานการบญัชี นโยบายทางการเงิน นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(3) การเปิดเผยข้อมลูของบริษัทย่อย 

ติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมลู ฐานะทางการเงินและผลด าเนินการ การท ารายการที่เก่ียว
โยงกันและรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีมี
นยัส าคญั และรายการท่ีมีนยัส าคญัอื่นใดต่อบริษัทฯ และการด าเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ใน
การก ากับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้ครบถ้วนและถูกต้องตามท่ีกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้องประกาศก าหนด 

(4) การเข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่น 

หากเป็นการเข้าร่วมลงทนุในกิจการอื่นอย่างมีนยัส าคญั เช่น มีสดัสว่นการถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงตัง้แต่ร้อย
ละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพ่ิมเติมมีนยัส าคญัต่อบริษัท ในกรณีท่ี
จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มีการจดัท าข้อตกลงระหว่างผู้ ถือหุ้นหรือข้อตกลงอื่น เพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนเก่ียวกบัอ านาจในการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญั การติดตามผล
การด าเนินงาน เพ่ือสามารถใช้เป็นข้อมลูในการจดัท างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและก าหนดเวลา 

หลักปฏบิัตทิี่ 3.7: การประเมินผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินจะถกูน าไปใช้ส าหรับการพลันาการปฏิบตัิหน้าท่ีตอ่ไป
ด้วย 

(1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้
คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป โดยก าหนดบรรทดัฐานท่ีจะใช้
เปรียบเทียบกบัผลการปฏิบตัิงานอย่างมีหลกัเกณฑ์ 

(2) ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน อย่างน้อยต้องเป็นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรืออาจใช้วิธี
ประเมินแบบไขว้ (cross-evaluation) ร่วมด้วยตามความเหมาะสม และเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผล
การประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจ าปี 

(3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีท่ีปรึกษาภายนอกช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการด้วยก็ได้ และเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไว้
ในรายงานประจ าปี 
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(4) ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะถูกน าไปใช้ประกอบพิจารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการแตล่ะคณะ 

หลักปฏบิัตทิี่ 3.8: การเสริมสร้างทกัษะและพัฒนาความรู้แก่กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รับการ
เสริมสร้างทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มั่นใจว่าบุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่จะได้รับการแนะน าและมี
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าท่ี ซึง่รวมถงึความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ เป้าหมาย วิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
คา่นิยม ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้กรรมการได้รับการอบรมและพลันาความรู้ท่ีจ าเป็นอย่างตอ่เน่ือง โดยสง่เสริม
และสนบัสนนุให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการสมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรการอบรมตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบของบคุคลดงักลา่ว 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะสนบัสนนุและส่งเสริมให้กรรมการทกุท่านมีความเข้าใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ 
มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รับทราบข้อมูลท่ีเป็น
ปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัลนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการบริษัทในรายงานประจ าปี 

หลักปฏบิัตทิี่ 3.9: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มัน่ใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถ
เข้าถึงข้อมลูที่จ าเป็น และมีเลขานกุารบริษัทท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท 

 

(1) ก าหนดการประชมุ จ านวนการประชมุ 

ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละสี่ครัง้ โดยต้องมีการก าหนดวนัและสถานท่ีประชุมไว้
ล่วงหน้า ประธานคณะกรรมการบริษัท อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วน
อื่นๆ ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

(2) ระเบียบวาระการประชมุ หนงัสือเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ 
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ในกรณีท่ีผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการ
อิสระหนึง่ท่านเพ่ือร่วมพิจารณาก าหนดวาระประชมุคณะกรรมการ  

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัท โดยค าสัง่ของ
ประธานคณะกรรมการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน
ประชมุ เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งดว่นเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่นหรือ
ก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

(3) องค์ประชมุ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ  
ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  ทัง้นี ้กรรมการบริษัทอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชุม
โดยวิธีอื่นซึง่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัททกุคนควรเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
75 ของจ านวนการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมดท่ีจดัให้มีขึน้ในรอบปี 
ในระหว่างการประชุม หากมีการตัดสินใจในเร่ืองท่ีจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์หรือการ
ได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นัน้ กรรมการผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองท่ีมีสว่น
เก่ียวข้อง และต้องออกจากท่ีประชุมระหว่างการพิจารณาเร่ืองดงักล่าว ทัง้นี  ้เพ่ือความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจของกรรมการท่านอื่น 

(4) การประชมุ การน าเสนอ รายงานการประชมุ 

(4.1) ในระหว่างการประชมุ คณะกรรมการอาจเชิญฝ่ายจดัการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบุคคลที่เ ก่ียวข้องกบั
วาระนัน้ ๆ เข้าร่วมประชมุด้วยเพ่ือตอบข้อซกัถามหรือให้ข้อมลูเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวข้องกบัปัญหา
โดยตรง และเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรู้จักฝ่ายจัดการและผู้บริหารระดับสูงส าหรับใช้
ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

(4.2) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมได้จากประธานคณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารระดบัสูงอื่นท่ีได้รับมอบหมายและในกรณีท่ี
จ าเป็น คณะกรรมการบริษัทอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก 
โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทฯ 

(4.3) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดัท ารายงานการประชุมเ ป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพ่ือน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

(5) การประชมุของกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการประชมุระหวา่งกนัเองตามความจ าเป็น เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการ
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ท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารทราบถงึผลการประชมุด้วย 

(6) เลขานกุารบริษัท 

(6.1) คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้เลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคณุสมบตัิและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
ท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในการให้ค าแนะน าเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัท
จะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารส าคัญต่าง ๆ และ
กิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท จะต้องเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการ
บริษัทในรายงานประจ าปีและบน website ของบริษัทฯ 

(6.2) เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต 
รวมทัง้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคบัของบริษัท มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เลขานกุารบริษัท มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี  ้

ก. ให้ข้อมลูและค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจ ข้อก าหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และติดตามดแูล
ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงของข้อก าหนดกฎหมายท่ีมี
นยัส าคญัแก่กรรมการ และผู้บริหาร 

ข. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีแก่กรรมการปัจจุบัน 
และกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม่ 

ค. ดแูล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบังคบั ข้อก าหนด และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ได้อย่าง
ครบถ้วนถกูต้อง 

ง. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบ 
ประกาศ และข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ส านักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ หรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด 

จ. จดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสารส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

- ทะเบียนกรรมการ 

- ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
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- หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ รวมถึงการจดัท า
ข้อมลูและเอกสารประกอบการประชมุ 

- หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น รวมถึงการจัดท าข้อมูลและ
เอกสารประกอบการประชมุ 

- แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1)) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

- รายงานการมีส่วนได้ เสียของกรรมการและผู้ บ ริหาร ตาม มาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) 
(“รายงานการมีสว่นได้เสีย”) 

ฉ. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7  วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้  

ช. ด าเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ กฎระเบียบ และข้อพงึปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึติดตามให้มีการ
ปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและท่ีประชมุคณะกรรมการ 

ซ. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องก าหนด และ/หรือ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด และ/หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย 

ฌ. ด าเนินการอื่น ๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

(6.3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุและสง่เสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพลันาความรู้ท่ี
จะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง เลขานุการบริษัทควรเข้าอบรม
เพ่ือพลันาศกัยภาพในวิชาชีพเลขานกุารบริษัทในหลกัสตูรรับรอง (certified program) 
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หลักปฏบิัตทิี่ 4 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏบิัตทิี่ 4.1: การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่ามีการสรรหาและพัลนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงู ให้มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นตอ่การขบัเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย 

(1) คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

(2) คณะกรรมการบริษัท ซึง่อาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารติดตามดแูลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัด
ให้มีผู้ บริหารระดับสูงท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท  หรือคณะกรรมการบริหาร (ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายหน้าท่ีดงักล่าวให้คณะกรรมการบริหาร)  และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ร่วมกนัพิจารณาหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคลท่ีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้มา
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารระดบัสงู 

(3) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญและเป็นสิ่งจ าเป็นของการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหาร
ระดบัสงูขององค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้ก าหนดให้มี การก าหนด
หลกัเกณฑ์การสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูในต าแหน่งท่ีส าคญั 

(4) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดบัสงู ได้รับการอบรม
และพลันาเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิงาน 

หลักปฏบิัต ิ4.2: โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทควรก ากบัดแูลให้มีการก าหนดโครงสร้างคา่ตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการก าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ ผู้ บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัขององค์กร และสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึง่รวมถงึ 

(1.1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสดัสว่นคา่ตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ 
(เช่น โบนสั) และผลการด าเนินงานระยะยาว (เช่น โครงการที่ให้สิทธิประโยชน์แก่พนกังานในรูปแบบ
ตา่ง ๆ เป็นต้น) 

(1.2) การก าหนดนโยบายเก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทน โดยค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส าคัญ เช่น ระดับ
คา่ตอบแทนเทียบเท่าได้กบัระดบัอตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ เป็นต้น 

(1.3) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินผล และการสื่อสารให้เป็นท่ีรับทราบ 
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(2) พิจารณาแตง่ตัง้และพิจารณาหลกัเกณฑ์ในการก าหนดคา่ตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร
ระดบัสูง และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจในการ
บรรจุ การแต่งตัง้ การถอดถอน การก าหนด การเลื่อน การลด การตดัเงินเดือน หรือค่าจ้าง การโยกย้าย
พนกังานท่ีไมเ่ข้าข่ายเป็นผู้บริหาร 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและก าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน โครงสร้าง
ค่าตอบแทนของผู้ บริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผู้ บริหารระดับสูงให้
สอดคล้องกบัหลกัการประเมินดงักลา่ว  

(4) คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานส าหรับทัง้
องค์กร 

หลักปฏบิัต ิ4.3: โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทควรท าความเข้าใจโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
ด าเนินงานของกิจการ เพ่ือมิให้เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และจะดแูลให้มีการเปิดเผย
ข้อมลูที่อาจมีผลกระทบตอ่กิจการอย่างเหมาะสม 

หลักปฏบิัต ิ4.4: การพัฒนาทกัษะบุคลากร 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัลนาบุคลากรให้มีจ านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

(1) คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร 
พนกังานในทุกระดบัมีความรู้ ความสามารถ แรงจูงใจท่ีเหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพ่ือ
รักษาบคุลากรท่ีมีความสามารถขององค์กรไว้  

(2) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพเพ่ือดูแลให้พนกังานมีการออมอย่างเพียงพอ
ส าหรับรองรับการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุให้พนกังานมีความรู้ความเข้าในการบริหารจดัการเงิน การเลือก
นโยบายการลงทนุท่ีสอดคล้องกบัช่วงอาย ุระดบัความเสี่ยง เป็นต้น  



 

24 

 

หลักปฏบิัตทิี่ 5 

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏบิัตทิี่ 5.1: สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกดิมูลค่าแก่ธุรกจิ มีคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัและสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสร้าง
คณุประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัการสร้างวลันธรรมองค์กรท่ีสง่เสริมให้เกิดนวตักรรม และดแูลให้ฝ่าย
จดัการน าไปเป็นสว่นหนึง่ในการทบทวนกลยทุธ์ การวางแผนพลันาปรับปรุงการด าเนินงาน และการติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

(2) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลง ทัง้ในแง่รูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองในการออกแบบและพัลนาสินค้าและบริการ การวิจัย 
การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท างาน รวมทัง้การร่วมมือกับคู่ค้า และไม่สนับสนุนให้เกิด
พฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 

หลักปฏบิัต ิ5.2: ประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัทและมีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่าย
ขององค์กรได้ด าเนินการสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั และกลยทุธ์ของกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีกลไกท่ีท าให้มัน่ใจวา่กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิ่งแวดล้อม ไมล่ะเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นแนวทางให้ทกุสว่นในองค์กรสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และ
เป้าหมายหลกัท่ีเป็นไปด้วยความยัง่ยืน ซึง่รวมถงึเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและปฏิบัติต่อ
พนกังานและลกูจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนษุยชน ได้แก่ การก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์
อื่นๆ เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ และผลงาน การดูแลสุขภาพอนามยั สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภยัในการท างาน การอบรมสง่เสริมและพลันาความรู้ พลันาศกัยภาพ และสง่เสริมการมีส่วนร่วมของ
พนกังาน รวมถงึเปิดโอกาสให้พนกังานมีโอกาสพลันาทกัษะการท างานในด้านอื่น ๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลกูค้า โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง และค านึงถึงสขุภาพ 
ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมลูลกูค้า การก าหนดคณุภาพสินค้า การติดตามวดัผลความ
พงึพอใจของลกูค้าเพ่ือการพลันาปรับปรุงสินค้า รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการสง่เสริมการขาย 
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(sales conduct) ต้องกระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไมท่ าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลกูค้า 

(3) ความรับผิดชอบตอ่คูค้่า โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจ้างและเง่ือนไขสญัญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรม ให้ข้อมลู
ท่ีถูกต้องครบถ้วน ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพ่ือ
พลันาการประกอบธุรกิจระหวา่งกนัอย่างยัง่ยืน 

(4) ความรับผิดชอบตอ่ชุมชน โดยน าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพลันาโครงการท่ีสนบัสนนุกิจการอนั
เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม มีการติดตามและวดัผลความคืบหน้าและความส าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกนั ลด จัดการและดแูลให้มัน่ใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระท าการใดท่ี
จะสง่ผลเสียหายตอ่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(6) การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ี
เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง
และมีนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ และจดัให้มีช่องทางและกระบวนการรับและจดัการกบัข้อ
ร้องเรียน (whistle blowing) เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

หลักปฏบิัต ิ5.3: จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพัลนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยืน 

(1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความจ าเป็นของทรัพยากรท่ีต้องใช้ ทัง้ทรัพยากรทางการเงิน ( financial 
capital) การผลิต (manufactured capital) ภูมิปัญญา ( intellectual capital) บุคลากร (human capital) 
สงัคมและความสมัพนัธ์ (social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital) รวมทัง้ตระหนกั
วา่การใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั ซึง่การก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) 
ท่ีต่างกันย่อมท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรท่ีต่างกันด้วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษัทจะค านึงถึงผลกระทบและความคุ้มคา่ท่ีจะเกิดขึน้ต่อทรัพยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐาน
ของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มัน่ใจวา่ ในการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการมี
การทบทวน พัลนา ดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 
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หลักปฏบิัต ิ5.4: การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการก ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดแูลให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ
และพัลนาการด าเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้กิจการสามารถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องค์กร 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มัน่ใจวา่ 

- บริษัทฯ ได้ท าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั และมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภยั ของข้อมลู ในการรักษาความลบั (confidentiality) 

- การรักษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้ป้องกนัมิให้มี
การน าข้อมลูไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลูโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 

- บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความ
เสี่ ยงดังกล่าวในด้านต่าง ๆ เช่น  การบริหารความต่อเ น่ืองทางธุ ร กิจ  ( business continuity 
management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (incident management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (asset management) 
เป็นต้น 

- บริษัทฯ ได้พิจารณาการจดัสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดหลกัเกณฑ์และ
ปัจจัยในการก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม
สอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (business model) 
เป็นต้น 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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หลักปฏบิัตทิี่ 6 

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏบิัต ิ6.1: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลให้มัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในท่ีจะท าให้
บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

(1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจความเสี่ยงท่ีส าคญัของกิจการและอนมุตัิความเสี่ยงท่ียอมรับได้ 

(2) คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีจากคณะกรรมการบริษัทจัดให้มี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั กลยุทธ์ และความเสี่ยงท่ียอมรับ
ได้ของกิจการ เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็น
ทิศทางเดียวกนั และดแูลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า 

(3) ให้ฝ่ายบริหารและผู้บริหารสูงสุดในสายงานท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยความเสี่ยงนัน้ๆ ประเมินปัจจัยเสี่ยงทัง้
ภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหารและผู้บริหารสงูสดุต้องท าการวิเคราะห์ถงึสาเหตุ
ท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง เพ่ือก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดความเสี่ยงนัน้ หรือลดผลกระทบจากความเสี่ยงนัน้ๆ รวมถึงต้องติดตามผลให้มีการปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีก าหนดไว้และประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตอ่ไป  

(4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสท่ีเกิดขึน้ของความ
เสี่ยงท่ีได้ระบุไว้เพ่ือจดัล าดบัความเสี่ยง และมีวิธีจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม (เช่น การยอมรับความเสี่ยง 
(take) การลดหรือการควบคุมความเสี่ยง (treat) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (terminate) และการถ่ายโอน
ความเสี่ยง (transfer)) รวมทัง้ติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ 

หลักปฏบิัต ิ6.2: ความเป็นอสิระของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ซึง่ทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมี
คณุสมบตัิและหน้าท่ีตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

(2) หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึง่รวมถงึหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้
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(2.1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินและการเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน  

(2.2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล 

(2.3) สอบทานให้กิจการปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

(2.4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(2.5) พิจารณาและให้ความเห็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(2.6) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามแนวทางของหน่วยงานก ากับดูแล
ต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล เร่ิมตัง้แต่การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ตามท่ีสายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้วเพ่ือ
มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน่ตามท่ีได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเอง
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดให้บริษัทฯ มีกลไกหรือเคร่ืองมือท่ีจะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เข้าถึงข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
สามารถเรียกผู้ ท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อมลู การได้หารือร่วมกบัผู้สอบบญัชี หรือแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจาก
ท่ีปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

(4) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี 

หลักปฏบิัต ิ6.3: ความป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องปฏิบตัิ
หน้าท่ีบนหลกัการท่ีว่าการตดัสินใจในการเข้าท าธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สงูสดุของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุ 
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(1) คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการก าหนด
มาตรการการใช้ข้อมูลของบริษัทฯ  การจัดการข้อมูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market 
sensitive information) นอกจากนี ้จะดแูลให้กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู และพนกังาน หลกัเกณฑ์การใช้
และรักษาความปลอดภยัของข้อมลูด้วย 

(2) คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงาน รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดย
ควรหลีกเลี่ยงการกระท าท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบั
รายการท่ีพิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าว 
และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถงึไมม่ีอ านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

(3) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสีย อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการ
ประชมุและให้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้กรรมการ
ท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้
อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

หลักปฏบิัต ิ6.4: การต่อต้านคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจน โดยก าหนดไว้ใน “นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
การตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่” และได้สื่อสารในทกุระดบัขององค์กรและบคุคลภายนอกเพ่ือให้เกิดการน าไปปฏิบตัิได้จริง 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ี
สง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

หลักปฏบิัต ิ6.5: การรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดแูลให้มีกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส โดยได้
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจนไว้ใน “นโยบายเก่ียวกบัการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” ซึง่รวมถงึ 

(1) ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

(2) แนวทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

(3) การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส พยาน และบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

(4) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึง่มีมากกวา่ 1 ช่องทาง 

ทัง้นี ้จะจดัให้มีการเปิดเผยช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียนไว้ใน website ของบริษัทฯ หรือรายงานประจ าปี  
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หลักปฏบิัตทิี่ 7 

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏบิัต ิ7.1: จัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ ถูกต้อง 
เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้อง โดยจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จะดแูลให้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและเปิดเผยข้อมลู มีความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
กบัหน้าท่ีความรับผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผู้บริหารสงูสดุสายงาน
บญัชีและการเงิน ผู้จดัท าบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานกุารบริษัท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(2) จะจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียตามความจ าเป็นและเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ
สอดคล้องกับกฎหมายและค านึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง และดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลท่ี ถูกต้อง ครบถ้วน 
เพียงพอ ทันเวลา และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี ้กรณีท่ีเป็นรายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจยัดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(2.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

(2.2) ความเห็นของผู้ สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสงัเกตของผู้ สอบบัญชีเก่ียวกับระบบ
ควบคมุภายใน 

(2.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2.4) ความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษัทฯ 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดูแลให้การเปิดเผยข้อมลู ซึง่รวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ และสนบัสนุนให้จดัท าค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการ
เปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้นี ้เพ่ือให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแตล่ะไตรมาสได้ดีย่ิงขึน้ 

(4) ในกรณีท่ีการเปิดเผยข้อมลูรายการใดเก่ียวข้องกบักรรมการท่านใดท่านหนึง่เป็นการเฉพาะ กรรมการท่าน
นัน้จะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง เช่น ข้อมูลการถือหุ้นของกลุ่มตน 
เป็นต้น 

หลักปฏบิัต ิ3.2: ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลเพ่ือให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การช าระหนี ้
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(1) คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจะร่วมกนัหาทาง
แก้ไขโดยเร็วหากเร่ิมมีสญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี  ้

(2) ในการอนุมตัิการท ารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการบริษัทจะ
ท าให้มัน่ใจได้ว่า การท ารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกิจการ สภาพคล่อง
ทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหนี ้

หลักปฏบิัต ิ7.3: การแก้ไขปัญหากรณีประสบปัญหาทางการเงนิ 

หากเกิดภาวะท่ีกิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะท าให้มัน่ใจ
ได้วา่ กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหาหรือมีกลไกอื่นท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทัง้นี ้ภายใต้การค านงึถึง
สิทธิของ ผู้มีสว่นได้เสีย 

(1) กรณีท่ีกิจการมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถช าระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตาม
อย่างใกล้ชิด และดแูลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการ
เปิดเผยข้อมลู 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลให้กิจการก าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค านึงถึงความเป็น
ธรรมตอ่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึง่รวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจดัการรายงานสถานะ
อย่างสม ่าเสมอ 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะท าให้มัน่ใจได้ว่า การพิจารณาตดัสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ
บริษัทฯ จะต้องเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล 

หลักปฏบิัต ิ7.4: นักลงทุนสัมพันธ์ 

คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ท าหน้าท่ีสื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม เท่า
เทียมกนั และทนัเวลา 

(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยข้อมลูตอ่บุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั 
ทนัเวลา ใช้ช่องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องข้อมลูลบัและข้อมลูท่ีมีต่อผลตอ่ราคาหลกัทรัพย์ รวมทัง้มีการสื่อสาร
ให้เข้าใจตรงกนัทัง้องค์กรในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดผู้ ท่ีรับผิดชอบการให้ข้อมลูกบับคุคลภายนอกโดยเฉพาะ ซึง่จะเป็นผู้ ท่ีมีความ
เหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าท่ี เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค์ เป้าหมายหลกั คา่นิยมองค์กร และ
สามารถสื่อสารกบัตลาดทนุได้เป็นอย่างดี 
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(3) คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้ฝ่ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนุนงานด้านนกัลงทุนสมัพันธ์ เช่น การ
จดัให้มีหลกัปฏิบตัิในการให้ข้อมลู รวมทัง้ก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนกัลงทุนสมัพนัธ์ให้ชดัเจน 
เพ่ือให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักปฏบิัต ิ7.5: การเผยแพร่ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอ่ืนด้วย เช่น website ของบริษัทฯ พร้อมทัง้น าเสนอข้อมลูท่ี
เป็นปัจจบุนั ซึง่รวมถงึข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และคา่นิยมองค์กร 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

(3) รายช่ือคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงู 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนั และของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถดาวน์โหลดได้ 

(6) ข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทฯ ได้น าเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือสื่อตา่ง ๆ 

(7) โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างกลุม่บริษัทฯ 

(8) รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ทัง้ทางตรงและทางอ้อม) 

(9) หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

(10) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทและนโยบายท่ีส าคญั เช่น กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท กฎบตัรของ
คณะกรรมการย่อยทกุชดุ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(11) ข้อมลูติดตอ่หน่วยงานรับเร่ืองร้องเรียน หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ และเลขานกุารบริษัท 

หลักปฏบิัตทิี่ 8 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้ ถือหุ้น (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิในการซือ้ขายหรือโอน
หุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูของบริษัทฯ อย่างเพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุม
เพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นอย่างอิสระและเท่าเทียม การมีส่วนร่วมตัดสินใจในเร่ืองส าคัญและมี
ผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้หรือถอด
ถอนผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแก้ไขข้อบังคบัและ
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หนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพ่ิมทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษตามท่ีกฎหมายก าหนด เป็นต้น การประชมุผู้
ถือหุ้นเป็นช่องทางส าคัญท่ีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ ถือหุ้ นได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยัง
ค านึงถึงการปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม (The Equitable Treatment for 
Shareholders) ด้วยเช่นกนั 

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบตัิในการจดัการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพ่ือส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้นและเคารพตอ่หลกัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ดงันี  ้

หลักปฏบิัต ิ8.1: การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้มัน่ใจวา่ ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท ดงัตอ่ไปนี  ้

(1) ก ากับดูแลให้เร่ืองส าคัญ ทัง้ประเด็นท่ีก าหนดในกฎหมายและประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ
ด าเนินงานของกิจการ ได้รับการพิจารณาและ/หรืออนมุตัิโดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเร่ืองส าคญัดงักลา่วจะถูก
บรรจเุป็นวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(2) สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ช่ือ
บคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหน้าก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี เพ่ือสง่เสริมให้มี
การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนดและประกาศผ่าน 
website ของบริษัทฯ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

(3) ก ากับดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นมีข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น 
กลา่วคือ 

(3.1) สง่หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องและเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ ก่อนวนั
ประชมุ ตามระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

(3.2) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถาม
ลว่งหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บน website ของบริษัทฯ 

(3.3) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ ประกอบด้วย 

- วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

- วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพ่ือทราบหรือเพ่ืออนุมัติ รวมทัง้แบ่งเป็นเร่ือง ๆ อย่าง
ชดัเจน 

- วตัถปุระสงค์และเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะวาระการประชมุท่ีเสนอ 
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- หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด โดยน าเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 คน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
แทนผู้ ถือหุ้นได้ 

- ข้อมลูประกอบการประชมุอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและแจ้งผลคะแนน
เสียง สิทธิของหุ้นแต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีเสนอเป็นผู้ รับ
มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น เอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบ
ฉนัทะ และแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชมุ เป็นต้น 

หลักปฏบิัต ิ8.2: การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุ โดยค านงึถงึความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุของผู้ ถือหุ้น 

(2) ดแูลไม่ให้มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ ถือหุ้นจนเกินควร ใน
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดท่ีบริษัทฯ ได้จัด
สง่ไปพร้อมหนงัสือนดัประชมุ 

(3) สง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล 
เพ่ือให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า 

(4) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น มีหน้าท่ีดแูลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์
ท่ีเก่ียวข้อง และข้อบงัคบัของบริษัท ชีแ้จงเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียง
ลงมติ จดัสรรเวลาส าหรับแต่ละวาระการประชุมท่ีก าหนดไว้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดง
ความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ท่ีประชมุในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทได้ 

(5) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัได้ การด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นไปตามระเบียบ
วาระการประชมุท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมการในฐานะผู้ เข้าร่วมประชมุและในฐานะ
ผู้ ถือหุ้นไม่สนับสนุนการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระ
ส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ 

(6) ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้บริหารสูงสดุด้านการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการ
อิสระ ประธานของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ รวมถงึผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ควรเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นทุก
ครัง้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
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(7) ก่อนเร่ิมการประชุม ผู้ ถือหุ้นจะได้รับทราบจ านวนและสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

(8) ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชมุควรจดัให้มีการลงมติแยกในแตล่ะรายการ เช่น ผู้ ถือหุ้นใช้
สิทธิ ในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

(9) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และส่งเสริมให้มีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ใน
แตล่ะวาระให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมทัง้บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

หลักปฏบิัต ิ8.3: มตทิี่ประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้การเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและการจดัท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
ถกูต้องและครบถ้วน 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้บริษัทฯ เปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท า
การถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และบน website ของบริษัทฯ 

(2) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้บริษัทฯ น าส่งส าเนารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตาม
หลักเกณฑ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ ถือหุ้ น หรือภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก าหนด 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะดแูลให้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นได้บนัทกึข้อมลูอย่างครบถ้วน อย่างน้อยดงัตอ่ไปนี  ้

(3.1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการ
ประชมุ 

(3.2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออก
เสียง) ของแตล่ะวาระ 

(3.3) ประเดน็ค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ 
 


