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สารจากประธานกรรมการ 

 

บรษัิท ไทยยเูนี่ยน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
ซึง่บรษัิทฯ ควรด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกัการดงักลา่ว เพื่อช่วยสง่เสรมิการด าเนินงานของบรษัิทฯ ใหม้ีการเติบโตอยา่งยั่งยืน
และเป็นที่ยอมรบั ดว้ยเหตุนี  ้คณะกรรมการบริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 
Governance) โดยอาศยัหลกัปฏิบตัิและแนวทางปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 
2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ซึ่งนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบบันี ้รวมไปถึงการก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่มีความ
หลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์ับบริษัทฯ และการสรรหา
ผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศันแ์ละความรบัผิดชอบ การก าหนดโครงสรา้งการบริหารงานที่มีการควบคมุและติดตาม 
ตลอดจนการถ่วงดลุอ านาจ เพื่อเป็นหลกัปฏิบตัิและแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนและเพื่อใหเ้กิดการบริหารงานที่มีความเป็น
ธรรม มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส ค านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทัง้นี ้เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผูถื้อหุน้ ผูล้งทุนและผูม้ีส่วน ไดเ้สียทุกฝ่าย และ
เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ และมั่นคง ตลอดจนสรา้งคณุคา่ใหก้บักิจการอยา่งยั่งยืน 
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หลักปฏิบัตทิี่ 1 

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้น าองคก์รทีส่ร้างคุณคา่ให้แกก่ิจการอยา่งยั่งยนื 

หลักปฏิบัตทิี่ 1.1: บทบาทของคณะกรรมการในฐานะผู้น าบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจและตระหนกัถึงบทบาทความรบัผิดชอบในฐานะผูน้  าซึ่งตอ้งก ากบัดแูลใหบ้ริษัทฯ มีการบรหิาร
จดัการท่ีดีซึง่ครอบคลมุถึง  

(1) การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 

(2) การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด าเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรพัยากรส าคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละ
เปา้หมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

หลักปฏิบัตทิี่ 1.2: การก ากบัดแูลกิจการเพือ่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งยั่งยนื 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการก ากบัดแูลกิจการเพื่อสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลผุลส าเร็จในการ
ด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ กลา่วคือ 

(1) ด าเนินธุรกิจใหส้ามารถแขง่ขนัในตลาดไดด้ว้ยผลประกอบการท่ีดี โดยค านงึถึงผลกระทบในระยะยาว 

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย กล่าวคือ 
คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งตอ่ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมีจรรยาบรรณ ซึง่นอกเหนือจาก
ผลประกอบการทางการเงินแลว้ คณะกรรมการยงัค านงึถึงผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามส าคญัใน
การสรา้งและขบัเคลือ่นวฒันธรรมองคก์รที่ยดึมั่นในจรยิธรรม คณะกรรมการบรษัิทจะประพฤติตนใหเ้ป็นแบบอยา่งที่
ดีในฐานะผูน้  าองคก์ร นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทยงัจดัท าคูม่ือจรรยาบรรณบรษัิท (Code of Conduct) เพื่อเป็น
แนวปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจใหม้ีจรรยาบรรณรวมถึงเป็นแนวทางใหก้รรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 
ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถือปฏิบตัิ  

(3) ประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงประโยชนต์่อสังคม ควบคู่ไปกับการพฒันาสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้มีส่วนช่วยลด
ผลกระทบดา้นลบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4) สามารถด าเนินธุรกิจใหส้ามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลงตา่งๆ 

หลักปฏิบัตทิี่ 1.3: ปฏิบตัิหน้าที่ดว้ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซ่ือสัตยสุ์จริต เพือ่ประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ดแูลใหก้รรมการและผูบ้ริหารทกุคนปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ (Accountability and 
Responsibility) ระมดัระวงั (Duty of Care) ซื่อสตัยส์จุรติ (Duty of Loyalty) เพื่อรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นส าคญั 
รวมทัง้ดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่
ประชมุผูถื้อหุน้และนโยบายตา่งๆ ของบรษัิทฯ โดยตอ้งจดัใหม้ีกลไกอยา่งเพียงพอท่ีจะมั่นใจไดว้า่การด าเนินงานของบรษัิท
ฯ เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และนโยบาย
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ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน (Related Party Transaction Policy) และนโยบายความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคมและการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น เป็นตน้ 

หลักปฏิบัตทิี่ 1.4: บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรษัิทเขา้ใจบทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท รวมทัง้มีการก าหนดขอบเขตการ
มอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหค้ณะกรรมการชดุยอ่ยและฝ่ายจดัการอยา่งชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลใหป้ฏิบตัิ
หนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

(1) บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบรษัิท 

ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบั มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ตลอดจนนโยบายต่างๆ ดว้ย
ความรบัผิดชอบ ความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบรษัิทจึงไดจ้ดัท า “กฎบตัรคณะกรรมการบรษัิท” โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหก้รรมการของบรษัิทฯ เขา้ใจ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนและเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสทิธิผล และมีความโปรง่ใส โดยจะมีการทบทวนกฎบตัรดงักลา่วเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

(2) คณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรหิาร เพื่อท าหนา้ที่พิจารณา กลั่นกรองขอ้มลู และเสนอแนะความเห็นและแนวทางก่อนน าเสนอตอ่
คณะกรรมการบรษัิท  

องคป์ระกอบ อ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการชดุยอ่ย แสดงอยูใ่นกฎบตัรของคณะกรรมการชดุ
ย่อยแต่ละชุด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการแต่ละชุด โดยจะมีการทบทวนกฎบตัรดงักลา่วเป็น
ประจ าอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

(3) ขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของตน และมอบหมายอ านาจ
การจดัการกิจการใหแ้ก่ฝ่ายจดัการ รวมทัง้ติดตามดแูลฝ่ายจดัการใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย 

(3.1) อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบรษัิท รวมถึง 

ก. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ และอนุมัติ เป้าหมาย วิสยัทัศน ์พันธกิจ นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจ 
ทิศทางและกลยทุธท์างธุรกิจ งบประมาณประจ าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทนุ และแผนการ
เงิน ของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ ตามที่คณะกรรมการบรหิาร และฝ่ายจดัการจดัท า รวมถึงน าเสนอให้
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ (ในกรณีที่จ าเป็น) 

ข. ก ากบัดแูลการบริหารจดัการและการปฏิบตัิงานของกรรมการบริหาร ฝ่ายจดัการ พนกังาน หรือบคุคล
ใดๆ ซึ่งไดร้บัมอบหมายใหท้ าหนา้ที่ดงักล่าว เพื่อใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย แผนการ
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ด าเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยทุธท์างธุรกิจ งบประมาณประจ าปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทนุ 
และแผนการเงิน ที่คณะกรรมการบรษัิท อนมุตัิ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสงูสดุใหแ้ก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และความมั่งคั่งสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ รวมถึง
ปกปอ้งผลประโยชนใ์ดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

ค. สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหย้ึดมั่นในจริยธรรม รวมทัง้ปฏิบตัิตนเป็นตน้แบบที่ดี เช่น จดัใหม้ีนโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ จดัใหม้ีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลกัษณอ์กัษร และติดตามให้
มีการน าไปปฏิบตัิ 

ง. จัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัธรรมาภิบาลที่ดี ไม่นอ้ยกวา่ปีละหนึ่งครัง้ รวมถึงก ากบั
ดแูลใหบ้รษัิทฯ มีการด าเนินงานอยา่งมีความรบัผิดชอบและรกัษาผลประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้โดยสม ่าเสมอ 
มีการเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐาน และโปรง่ใส 

(3.2) อ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษัทรว่มกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือ
ฝ่ายบรหิาร ประกอบไปดว้ย 

ก. พิจารณา ก าหนด และก ากบัดแูลใหม้ีนโยบายการด าเนินงานในภาพรวมที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
และเปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ โดยฝ่ายบรหิารเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพิจารณาตดัสินใจ
เพื่อมอบหมายใหฝ่้ายบริหารน าไปด าเนินการ โดยฝ่ายบริหารมีหนา้ที่ด  าเนินงานบริหาร ควบคมุและ
ติดตาม กิจการใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายกลยทุธท์างธุรกิจ นโยบาย แผนการด าเนินธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมตัิหรือใหค้วามเห็นชอบแลว้ และฝ่ายบริหารมีหนา้ที่รายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ
อยา่งสม ่าเสมอ 

ข. ดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายใน 

ค. ก าหนดอ านาจด าเนินการท่ีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายบรหิาร 

ง. จดัใหม้ีช่องทางในการสื่อสารกบัคณะกรรมการ และ/หรือผูถื้อหุน้แต่ละกลุม่อยา่งเหมาะสม และก ากบั
ดแูลการเปิดเผยขอ้มลู เพื่อใหม้ั่นใจวา่มีความถกูตอ้ง ชดัเจน โปรง่ใส มีความนา่เช่ือถือและมีมาตรฐาน
สงูสดุ  
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หลักปฏิบัตทิี่ 2 

ก าหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

หลักปฏิบัตทิี่ 2.1: การก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัในการด าเนินธุรกิจขององคก์รให้
เป็นไปดว้ยความยั่งยืน สอดคลอ้งกบัการสรา้งคณุค่าใหก้บักิจการ ลกูคา้ คู่คา้ ผูม้ีสว่นไดเ้สีย และสงัคมโดยรวม และสรา้ง
วฒันธรรมองคก์รที่อยูภ่ายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

(1) คณะกรรมการบรษัิทจะก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกั (Objectives) ขององคก์รไวอ้ยา่งชดัเจน เหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ควบคูก่บัการเนน้การด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม รบัผิดชอบ โปรง่ใส และ
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และด าเนินการสือ่สารใหท้กุคนในองคก์รรบัทราบ เขา้ใจ และขบัเคลือ่น
องคก์รใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

(2) แนวคิดหลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นองคก์รที่มุ่งเสริมสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการ ผูม้ีสว่นได้
เสีย และสงัคมควบคู่กนัไป โดยยึดหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ และค านึงถึงความส าคญัของสภาพแวดลอ้ม
และปัจจยัต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้การน าและประยกุตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสมเพื่อเกิด
ประโยชน ์และเขา้กบัสภาพสงัคม การด ารงชีวิต และความตอ้งการของกลุม่ผูบ้ริโภคและผูม้ีสว่นไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งทกุ
ฝ่ายอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ค านงึถึงความพรอ้ม ความช านาญ และความสามารถในการแขง่ขนัของกิจการดว้ย 

(3) คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดคา่นิยมองคก์ร (Value) โดยมุง่เนน้การด าเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม (Integrity) มีความ
รับผิดชอบในผลของการกระท า (Accountability) ความโปร่งใส (Transparency) และความรับผิดชอบต่อสงัคม 
(Corporate Social Responsibility) 

หลักปฏิบัตทิี่ 2.2: กลยุทธท์างธุรกิจและแผนงานประจ าปีสอดคล้องกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลัก 

คณะกรรมการก าหนดกลยทุธท์างธุรกิจ และแผนงานประจ าปี ใหส้อดคลอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของ
กิจการ โดยมีการน านวตักรรม และเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสม ปลอดภยั 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหก้ารจดัท ากลยทุธท์างธุรกิจ และแผนงานประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค์
และเปา้หมายหลกัของกิจการ ในแตล่ะช่วงเวลาโดยค านงึถึงปัจจยัแวดลอ้ม โอกาส และความเสีย่งที่บรษัิทฯ ยอมรบัได ้
และสนบัสนนุใหม้ีการจดัท ากลยทุธร์ะยะกลาง (3 ถึง 5 ปี) ดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจวา่ กลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปีไดม้ีการ
พิจารณาถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้และตามที่จะสามารถคาดการณไ์ดต้ามควร 

(2) ในการก าหนดกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหม้ีการวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ปัจจยั
และความเสีย่งตา่งๆ ที่อาจมีผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย value chain รวมทัง้ปัจจยัตา่งๆ ที่อาจมี
ผลตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิทฯ โดยจดัใหม้ีกลไกที่ท  าใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของผูม้ีสว่นได้
เสยีแตล่ะกลุม่ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึง่รวมถึง การก าหนดใหม้ีช่องทางการสือ่สารระหวา่งผูม้ีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ ไวช้ดัเจน 
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(3) ในการก าหนดกลยทุธ์ คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหม้ีการส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม และน านวตักรรม และ
เทคโนโลยีมาใชใ้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูม้ีสว่นไดเ้สีย โดยยงัคงอยู่
บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4) เป้าหมายที่ก าหนดจะตอ้งเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพขององคก์ร โดยคณะกรรมการบรษัิทจะ
ก าหนดเป้าหมายทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยการบรรลเุป้าหมายจะตอ้งมาจากการประกอบธุรกิจอยา่งสจุรติ 
เที่ยงตรง และโปรง่ใส และตระหนกัถึงความเสีย่งที่อาจน าไปสูพ่ฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรมรว่มไปดว้ย 

(5) คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัใหม้ีการสื่อสารวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร ผ่านวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และ
คา่นิยมองคก์ร รวมทัง้กลยทุธแ์ละแผนงาน ใหท้กุคนในบรษัิทฯ รบัทราบและเขา้ใจถึงความส าคญัเพื่อใหส้ามารถน าไป
ปฏิบตัิไดโ้ดยทั่วกนั 

(6) คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหม้ีการจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการด าเนินงานท่ีเหมาะสม รวมทัง้ติดตาม
การด าเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจ าปี  
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หลักปฏิบัตทิี่ 3 

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสทิธิผล 

หลักปฏิบัตทิี่ 3.1: โครงสร้าง องคป์ระกอบ และคุณสมบตัิกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ทัง้ในเรื่อง
องคป์ระกอบ คณุสมบตัิ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ ์จ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ สดัสว่นกรรมการอิสระ เพื่อให้
มีความเหมาะสมและจ าเป็นตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัที่ก าหนดไว ้

(1) โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลซึ่งมีความรูค้วามสามารถ เป็นผูม้ีบทบาทส าคญัในการก าหนด
นโยบายและแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการวางแผนการ
ด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดนโยบายการเงิน การบรหิารความเสีย่ง และภาพรวมขององคก์ร รวมถึงมีบทบาทส าคญัใน
การก ากับดแูลตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารระดบัสงูให้
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการและกรรมการอิสระ ในจ านวนและคณุสมบตัิตามที่ประกาศของส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด ซึง่การแตง่ตัง้และถอดถอนจะตอ้งกระท าโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหอ้งคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลาย
ทั้งในด้านความเชียวชาญ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ที่เหมาะสมกับการบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร เพื่อใหม้ั่นใจว่าจะไดค้ณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 1 คนที่มีประสบการณใ์นธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทฯ ด าเนิน
กิจการอยู ่

(2) คณะกรรมการบรษัิทจะพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการใหม้ีความเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความซบัซอ้นของ
ธุรกิจของบรษัิทฯ เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทตอ้งมีจ านวน
ไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และกรรมการไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สะทอ้นอ านาจที่
ถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ
ท างานของฝ่ายบริหารไดอ้ย่างอิสระ และกรรมการอิสระมีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ (“ส านกังาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”)  ทัง้นี ้จะมีการดูแลใหก้รรมการอิสระท างานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททัง้หมดไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

คณะกรรมการบรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูกรรมการ อาทิ อาย ุเพศ ประวตัิการศกึษา ประสบการณ ์สดัสว่นการถือหุน้ จ านวนปีที่
ด  ารงต าแหนง่กรรมการและการด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นรายงานประจ าปี  
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หลักปฏิบัติที่ 3.2: บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบคุคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ั่นใจว่าองคป์ระกอบและการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบรษัิท เอือ้ตอ่การใชด้ลุพินิจในการตดัสนิใจอยา่งมีอิสระ 

(1) ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบต่างกนั ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดบทบาทและอ านาจหนา้ที่ของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อไมใ่หค้นใดคนหนึง่มีอ  านาจโดยไมจ่ ากดั 

(2) การแบง่หนา้ที่ความรบัผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(2.1) บทบาทหนา้ที่ของประธานกรรมการ 

ก. เป็นผู้น  าของคณะกรรมการบริษัท ก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบรษัิทมีประสทิธิภาพและบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

ข. สนบัสนนุใหก้รรมการทกุทา่นมีสว่นรว่มในการสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รที่มีจรยิธรรม และก่อใหเ้กิด
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ค. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและ 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และมีมาตรการดแูลใหเ้รื่องส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม  ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการอิสระ จะแต่งตัง้กรรมการอิสระหนึ่งท่านมาร่วมพิจารณาก าหนด
วาระการประชมุของคณะกรรมการ 

ง. จดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญั
กนัอยา่งรอบคอบโดยทั่วกนั สง่เสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

จ. เสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร และระหวา่ง
คณะกรรมการบรษัิท และฝ่ายจดัการ 

(2.2) บทบาทหนา้ที่ของประธานคณะกรรมการบรหิาร 

ก. เป็นผูน้  าของฝ่ายจดัการ โดยรว่มกบัคณะกรรมการบริษัทก าหนดและทบทวนกลยทุธ ์ภารกิจ เป้าหมาย
ทางการเงิน แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี 

ข. บริหารจดัการ ก ากบัดแูล และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชนข์องบริษัทฯ และใหเ้ป็นไป
ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั วิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ไดร้บั
มอบหมาย และ/หรอื อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื ที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
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ค. ออกค าสั่ง หลกัเกณฑ ์ประกาศที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจการของบรษัิทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ของบรษัิทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชนใ์นการบรหิารงานของบรษัิทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ง. ติดตามผลการด าเนินงานและความกา้วหนา้ของโครงการลงทนุของแตล่ะโครงการ และรายงานผลรวมทัง้
ปัญหาหรอือปุสรรคที่เกิดขึน้และแนวทางในการปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 

จ. ควบคุมดูแลการบริหารงานและก าหนดโครงสรา้งการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อใหส้ามารถ
จดัการและรบัผิดชอบการด าเนินงานของกลุม่บรษัิทฯ ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ ติดตามการบรหิารงานของ
กลุม่บรษัิทฯ เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษัิทฯ 

ฉ. ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

(2.3) บทบาทหนา้ที่ของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

เป็นไปตามขอบเขต อ านาจ หนา้ที่และความรบัผิดของประธานเจา้หนา้ที่บริหารซึ่งไดร้บัอนุมตัิโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบรษัิท ซึง่โดยหลกัรวมถึง 

ก. ก ากบัดแูล บรหิารจดัการธุรกิจ และการปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ และ
กลุม่บริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยทุธท์างธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายที่ก าหนดไว ้และงบประมาณ
ตามที่ไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ข. ก ากับดูแลการบริหารจัดการดา้นการเงิน การตลาด ทรพัยากรบุคคล และดา้นการปฏิบัติงานอื่นๆ 
โดยรวมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่บริษัทฯ ตามที่
ไดร้บัความเห็นชอบและอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ค. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคมุผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ และกลุม่บรษัิทฯ เพื่อใหม้ีผลประกอบการ
ที่ดีตามเป้าหมาย รวมถึงจดัใหม้ีการรายงานตอ่คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงหาโอกาสปรบัปรุงและพฒันาใหม้ีผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งยั่งยืน 

ง. ด าเนินการใหบ้ริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินอย่างถกูตอ้ง 
ครบถ้วน และตรงเวลา และมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
เป็นผูด้แูลในเรือ่งดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ 

จ. สั่งการ ออกระเบียบ หลกัเกณฑ ์ประกาศ และบนัทึกภายในส าหรบัการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบันโยบาย และเป็นไปเพื่อประโยชนข์องบรษัิทฯ รวมทัง้รกัษาระเบียบอนัดีงามภายในบรษัิท 
รวมถึงดูแลใหบ้ริษัท มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุ รกิจ และ
นโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น 

(3) คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปีนบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารง
ต าแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตัง้กรรมการอิสระนัน้ใหด้  ารงต าแหนง่
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ต่อไปหากคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาถึงคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และความจ าเป็นต่าง ๆ 
อยา่งสมเหตสุมผล และเพื่อประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมา รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ ตามเง่ือนไขที่กฎหมายหรอืประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

หลักปฏิบัตทิี่ 3.3: การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อยโดยมีกระบวนการที่
โปรง่ใสและชดัเจน เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุยอ่ยที่มีคณุสมบตัิสอดคลอ้งขอ้ก าหนดตามกฎหมาย
และหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้

(1) คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีการประชุมเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อใหไ้ดก้รรมการที่มี
คณุสมบตัิที่เหมาะสม มีความรูค้วามช านาญที่เหมาะกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้มีการพิจารณาประวตัิ
ของบุคคลดงักล่าวก่อนจะน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยจะด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บั
ขอ้มลูอยา่งเพียงพอเก่ียวกบับคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

(2) คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีการทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการท่ีครบ
วาระ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเสนอช่ือกรรมการรายเดิม จะค านึงถึงการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ผ่านมาของกรรมการราย
ดงักลา่วประกอบดว้ย 

(3) ในกรณีที่มีการแตง่ตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของคณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษานัน้ไวใ้น
รายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระหรอืไมม่ีความขดัแยง้ทางผลประโยชน  ์

หลักปฏิบัตทิี่ 3.4: คา่ตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีอ านาจพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันัน้ ในการเสนอคา่ตอบแทนกรรมการตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
นัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบ จูงใจให้
คณะกรรมการบรษัิทน าพาองคก์รใหด้  าเนินงานตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ทัง้นี ้คา่ตอบแทนของกรรมการจะอยู่
ในลกัษณะที่สามารถเปรียบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบตัิอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงขอบเขตของบทบาทและ
ความรบัผิดชอบ ประสบการณ ์การปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการตามความเหมาะสม  

(1) คณะกรรมการบรษัิทท าหนา้ที่พิจารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ  

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขต 
บทบาท และความรบัผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชนท์ี่บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัจาก
กรรมการแต่ละท่าน กรรมการที่ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ (เช่น คณะกรรมการชุดย่อย) จะ
ไดร้บัการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมโดยอยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบไดก้ับระดับที่ปฏิบตัิอยู่ใน
อตุสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจเดียวกนัและบรษัิทท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั 



 

10 

(3) ผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิโครงสรา้งและอตัราคา่ตอบแทนกรรมการ ไมว่า่จะก าหนดในรูปแบบที่เป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงิน 
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหม้ีความเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ (เช่น 
คา่ตอบแทนประจ า เบีย้ประชมุ) และคา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน (เช่น โบนสั บ าเหน็จ) โดยเช่ือมโยงกบัมลูคา่ที่
บริษัทฯ ไดส้รา้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ สอดคลอ้งกนักบัระดบัที่ปฏิบตัิในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั และไม่อยู่ในระดบัท่ีสงู
เกินไปจนท าใหเ้กิดการมุง่เนน้แตผ่ลประกอบการระยะสัน้ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีการเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะทอ้นถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ านวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี ้จ านวนเงิน
คา่ตอบแทนที่เปิดเผย ตามเง่ือนไขที่กฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

(5) ในกรณีที่มีการแตง่ตัง้บคุคลใดใหเ้ป็นท่ีปรกึษาของคณะกรรมการบรษัิทเพื่อใหค้  าปรกึษาและแนะน าในการด าเนินการ
ขา้งตน้ จะจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูของที่ปรกึษานัน้ไวใ้นรายงานประจ าปี รวมทัง้ความเป็นอิสระหรอืไมม่ีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน ์

หลักปฏิบัตทิี่ 3.5: การปฏิบัตหิน้าที่และจัดสรรเวลาอยา่งเพียงพอของกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบรษัิทมีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน  

(2) เพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ที่ในบริษัทฯ ไดอ้ย่างเพียงพอ โดยกรรมการจะไม่ด ารง
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลด ารงต าแหน่งอื่นของกรรมการใหเ้ป็นที่
รบัทราบ 

(3) ในกรณีที่กรรมการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร หรือมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในกิจการอื่นที่มี
ความขัดแยง้ หรือสามารถใช้โอกาสหรือขอ้มูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชนข์องตน คณะกรรมการบริษัทจะก าหนด
มาตรการป้องกนัอยา่งเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม กลา่วคือ กรรมการและผูบ้รหิาร
ของบริษัทฯ มีหนา้ที่ตอ้งรายงานสว่นไดเ้สียของตนและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่
อาจจะเกิดขึน้ และหา้มมีสว่นรว่มในการพิจารณาและอนมุตัิเรือ่งนัน้ๆ ในกรณีที่ตนเองมีสว่นไดเ้สยีในเรือ่งที่บรษัิทฯ จะ
เขา้ท ารายการดงักลา่ว 

(4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนบัสนนุใหก้รรมการแตล่ะท่านเขา้รว่มประชมุไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการ
ประชมุคณะกรรมการบรษัิททัง้หมดที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

หลักปฏิบัตทิี่ 3.6: การก ากบัดแูลบริษัทยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีกรอบและกลไกในการก ากบัดแูลนโยบายและการด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) ในระดบัท่ี
เหมาะสมกบักิจการแตล่ะแหง่ รวมทัง้บรษัิทยอ่ยมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย ดงันี  ้

(1) โครงสรา้งการบรหิารจดัการของบรษัิทยอ่ย 

(1.1) การเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมการในบรษัิทยอ่ย 
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมอบหมายใหผู้แ้ทนของบริษัทฯ เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยรว่มตาม
สดัสว่นการถือหุน้ เพื่อท าหนา้ที่ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทย่อยด าเนินการสอดคลอ้งตามกฎหมาย นโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดี รวมถึงสอดคลอ้งกบันโยบายของบริษัทฯ และด าเนินการใหบ้ริษัทยอ่ยมีระบบควบคมุภายในท่ี
เหมาะสมและรดักมุ 

(1.2) ขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการผูแ้ทนของบรษัิทฯ ในบรษัิทยอ่ย 

กรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทรว่มนัน้ มีขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอบวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติของที่ประชมุคณะกรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ของ
บรษัิทยอ่ย 

กรรมการของบริษัทยอ่ยมีหนา้ที่ด  าเนินการตามนโยบายการด าเนินธุรกิจเพื่อสนบัสนนุใหบ้ริษัทสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายระยะยาว และตอ้งใชดุ้ลพินิจในการบริหารจัดการบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ของ
บริษัทย่อยและบริษัทฯ ในภาพรวม รวมทั้งรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงานเพื่อเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการบรษัิทเพื่อรบัทราบและพิจารณาอยา่งสม ่าเสมอ และจะตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ให้
เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีบรษัิทฯ ก าหนดขึน้ 

(2) การด าเนินงานของบรษัิทยอ่ย 

บริษัทฯ จะเป็นผูก้  าหนดนโยบายและระบบการจดัการที่ส  าคญัต่างๆ โดยเฉพาะในดา้นการเงินและการบญัชี การเงิน 
ระบบควบคมุภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกนัการทจุริต และระบบงานอื่นๆ  ของบริษัทย่อย เพื่อให้
แนวทางบริหารจดัการกิจการบริษัทย่อยสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกบัของบริษัทฯ เช่น มาตรฐานการ
บญัชี นโยบายทางการเงิน นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

(3) การเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทยอ่ย 

ติดตามใหบ้ริษัทย่อยและบริษัทรว่มเปิดเผยขอ้มลู ฐานะทางการเงินและผลด าเนินการ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน
และรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รายการไดม้าหรอืจ าหนา่ยไปซึง่ทรพัยส์ินท่ีมีนยัส  าคญั และรายการ
ที่มีนยัส าคญัอื่นใดต่อบริษัทฯ และการด าเนินการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการก ากับดูแลและการบริหาร
จดัการบรษัิทยอ่ยใหค้รบถว้นและถกูตอ้งตามที่กฎหมายและหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งประกาศก าหนด 

(4) การเขา้รว่มลงทนุในกิจการอื่น 

หากเป็นการเขา้รว่มลงทนุในกิจการอื่นอยา่งมีนยัส าคญั เช่น มีสดัสว่นการถือหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงตัง้แตร่อ้ยละ 20 แต่
ไมเ่กินรอ้ยละ 50 และจ านวนเงินลงทนุหรอือาจตอ้งลงทนุเพิ่มเติมมนียัส  าคญัตอ่บรษัิท ในกรณีที่จ าเป็น คณะกรรมการ
บริษัทจะดแูลใหม้ีการจัดท าขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้หรือขอ้ตกลงอื่น เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนเก่ียวกับอ านาจในการ
บรหิารจดัการและการมีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญั การติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการจดัท างบการเงินของบรษัิทไดต้ามมาตรฐานและก าหนดเวลา 
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หลักปฏิบัตทิี่ 3.7: การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ที่ประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดุ
ยอ่ย และกรรมการรายบคุคล โดยผลประเมินจะถกูน าไปใชส้  าหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ที่ตอ่ไปดว้ย 

(1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยก าหนดบรรทัดฐานที่ จะใช้
เปรยีบเทียบกบัผลการปฏิบตัิงานอยา่งมีหลกัเกณฑ ์

(2) ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน อย่างนอ้ยตอ้งเป็นวิธีประเมินดว้ยตนเอง (self-evaluation) หรืออาจใชว้ิธีประเมิน
แบบไขว ้(cross-evaluation) ร่วมดว้ยตามความเหมาะสม และเปิดเผยหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน และผลการประเมินใน
ภาพรวมไวใ้นรายงานประจ าปี 

(3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจดัใหม้ีที่ปรกึษาภายนอกช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการดว้ยก็ได ้และเปิดเผยการด าเนินการดงักลา่วไวใ้นรายงานประจ าปี 

(4) ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะถกูน าไปใชป้ระกอบพิจารณาความเหมาะสม
ขององคป์ระกอบคณะกรรมการแตล่ะคณะ 

หลักปฏิบัตทิี่ 3.8: การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้แก่กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหก้รรมการแตล่ะท่านมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ที่ ลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุท่านไดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะและ
ความรูส้  าหรบัการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ั่นใจว่าบคุคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่จะไดร้บัการแนะน าและมีขอ้มูลที่เป็น
ประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจในวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยม ตลอดจน
ลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จ  าเป็นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม และ
สนบัสนนุใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษัิทฯ เขา้รว่มการสมัมนาและศกึษาในหลกัสตูรการอบรมตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
หนา้ที่และความรบัผิดชอบของบคุคลดงักลา่ว 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะสนบัสนนุและสง่เสริมใหก้รรมการทกุท่านมีความเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน
ความเสีย่ง และสภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
บรษัิทในรายงานประจ าปี 
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หลักปฏิบัตทิี่ 3.9: การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถเขา้ถึง
ขอ้มลูที่จ  าเป็น และมีเลขานกุารบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จ  าเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนนุการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบรษัิท 

(1) ก าหนดการประชมุ จ านวนการประชมุ 

ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างนอ้ยปีละสี่ครัง้ โดยตอ้งมีการก าหนดวนัและสถานที่ประชุมไวล้ว่งหนา้ 
ประธานคณะกรรมการบริษัท อาจเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะ
เห็นสมควร 

(2) ระเบียบวาระการประชมุ หนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุ 

ในกรณีที่ผูด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้กรรมการอิสระหนึง่
ทา่นเพื่อรว่มพิจารณาก าหนดวาระประชมุคณะกรรมการ  
ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิท ใหป้ระธานคณะกรรมการบรษัิทหรอืเลขานกุารบรษัิท โดยค าสั่งของประธาน
คณะกรรมการบรษัิท สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการของบรษัิทฯ ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ เวน้แตใ่นกรณี
จ าเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิประโยชนข์องบริษัทฯ จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่นหรือก าหนดวนัประชุมใหเ้รว็กวา่
นัน้ก็ได ้

(3) องคป์ระชมุ 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะครบ
เป็นองคป์ระชุม  ทัง้นี ้กรรมการบริษัทอาจมาเขา้ประชุมดว้ยตนเองหรือเขา้ร่วมประชุมโดยวิธีอื่นซึ่งเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบรษัิททัง้หมดที่จดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 
ทัง้นี ้องคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด ในระหวา่งการประชมุ หากมีการตดัสนิใจในเรือ่งที่จะก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ในผลประโยชน์
หรือการไดเ้ปรียบเสียเปรียบในผลประโยชนน์ัน้ กรรมการผูม้ีสว่นไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งที่มีสว่นเก่ียวขอ้ง  

(4) การประชมุ การน าเสนอ รายงานการประชมุ 

(4.1) ในระหวา่งการประชมุ คณะกรรมการอาจเชิญฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ 
เขา้รว่มประชุมดว้ยเพื่อตอบขอ้ซกัถามหรือใหข้อ้มลูเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรูจ้กัฝ่ายจดัการและผูบ้ริหารระดบัสงูส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสบื
ทอดต าแหนง่ 
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(4.2) คณะกรรมการบริษัทสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานคณะกรรมการบรหิาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงอื่นที่ได้รับมอบหมายและในกรณีที่จ  าเป็น 
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น
คา่ใชจ้่ายของบรษัิทฯ 

(4.3) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหเ้ลขานกุารบริษัทเป็นผูจ้ดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณา 

(5) การประชมุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจดัใหม้ีการประชมุของกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเปิด
โอกาสใหม้ีการประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความ
สนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย และจะแจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที่บริหารทราบ
ถึงผลการประชมุดว้ย 

(6) เลขานกุารบรษัิท 

(6.1) คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบตัิและประสบการณท์ี่เหมาะสมที่จะ
ปฏิบตัิหนา้ที่ในการใหค้  าแนะน าเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ ท่ีคณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งทราบ ดแูล
การจดัการเอกสารการประชมุคณะกรรมการบรษัิท เอกสารส าคญัตา่ง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบรษัิท 
รวมทัง้ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัท 
จะตอ้งเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจ าปีและบน website ของ
บรษัิทฯ 

(6.2) เลขานกุารบรษัิทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ปฏิบตัิ
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เลขานกุารบรษัิท มีหนา้ที่และความรบัผิดชอบดงันี  ้

ก. ใหข้อ้มลูและค าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจ ขอ้ก าหนด และกฎเกณฑต์่างๆ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ และติดตามดูแลใหม้ีการปฏิบตัิอย่าง
ถกูตอ้ง รวมถึงรายงานการเปลีย่นแปลงของขอ้ก าหนดกฎหมายที่มีนยัส  าคญัแก่กรรมการ และผูบ้รหิาร 

ข. จดัอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนใหข้อ้มลูที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่แก่กรรมการปัจจบุนั และกรรมการ
ที่ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหม่ 
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ค. ดูแล และประสานงานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถื้อหุน้ รวมทัง้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ได้อย่างครบถว้น
ถกูตอ้ง 

ง. ติดตามและดูแลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งตามระเบียบ ประกาศ และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์  ส  านกังาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรอืกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

จ. จดัท าและจดัเก็บรกัษาเอกสารส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้

- ทะเบยีนกรรมการ 

- ทะเบียนผูถื้อหุน้ 

- หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการและรายงานการประชมุคณะกรรมการ รวมถึงการจดัท าขอ้มลูและ
เอกสารประกอบการประชมุ 

- หนังสือนัดประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการจัดท าขอ้มูลและเอกสาร
ประกอบการประชมุ 

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

- รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตาม มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) (“รายงานการมีสว่นไดเ้สยี”) 

ฉ. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ใหแ้ก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7  วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีบรษัิทฯ ไดร้บัรายงานนัน้  

ช. ด าเนินการเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กฎระเบียบ และขอ้พึงปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง รวมถึงติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติที่
ประชมุผูถื้อหุน้และที่ประชมุคณะกรรมการ 

ซ. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และด าเนินการอื่นใดใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่
เก่ียวขอ้งก าหนด และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด และ/หรือตามที่คณะกรรมการ
บรษัิท มอบหมาย 

ฌ. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(6.3) คณะกรรมการบริษัทสนบัสนุนและส่งเสริมใหเ้ลขานุการบริษัทไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูท้ี่จะเป็น
ประโยชนต์่อการปฏิบัติหนา้ที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลขานุการบริษัทควรเขา้อบรมเพื่อพฒันา
ศกัยภาพในวิชาชีพเลขานกุารบรษัิทในหลกัสตูรรบัรอง (certified program)  
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หลักปฏิบัตทิี่ 4 

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

หลักปฏิบัตทิี่ 4.1: การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทจะด าเนินการเพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่มีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสงู 
ใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จ าเป็นตอ่การขบัเคลือ่นองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย 

(1) คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลที่มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

(2) คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหารติดตามดูแลให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารจัดใหม้ี
ผูบ้รหิารระดบัสงูที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบรษัิท หรอืคณะกรรมการบรหิาร (ในกรณีที่คณะกรรมการบรษัิทมีการ
มอบหมายหนา้ที่ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการบริหาร)  และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ร่วมกันพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการในการสรรหาและแตง่ตัง้บคุคลที่ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเสนอใหม้าด ารงต าแหนง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

(3) คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและเป็นสิ่งจ าเป็นของการสืบทอดต าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสงูของ
องคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในต าแหนง่ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร โดยไดก้ าหนดใหม้ี การก าหนดหลกัเกณฑก์ารสบืทอด
ต าแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูในต าแหนง่ที่ส  าคญั 

(4) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ไดร้บัการอบรมและ
พฒันาเพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตัิงาน 

หลักปฏิบัติ 4.2: โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบรษัิทควรก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

(1) คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายในการก าหนดโครงสรา้งคา่ตอบแทนที่เป็นเครือ่งจงูใจให ้ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและ 
ผูบ้ริหารระดบัสงู และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดบัปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
และสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาว ซึง่รวมถึง 

(1.1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสัน้ (เช่น 
โบนสั) และผลการด าเนินงานระยะยาว (เช่น โครงการท่ีใหส้ทิธิประโยชนแ์ก่พนกังานในรูปแบบตา่ง ๆ เป็นตน้) 

(1.2) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ส  าคญั เช่น ระดบัค่าตอบแทน
เทียบเทา่ไดก้บัระดบัอตุสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด าเนินงานของกิจการ เป็นตน้ 

(1.3) การก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล และการสือ่สารใหเ้ป็นท่ีรบัทราบ 

(2) พิจารณาแตง่ตัง้และพิจารณาหลกัเกณฑใ์นการก าหนดคา่ตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู 
และพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน รวมถึงมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารมีอ านาจในการบรรจ ุการแตง่ตัง้ การ
ถอดถอน การก าหนด การเลือ่น การลด การตดัเงินเดือน หรอืคา่จา้ง การโยกยา้ยพนกังานท่ีไมเ่ขา้ขา่ยเป็นผูบ้รหิาร 
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(3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน โครงสรา้งค่าตอบแทนของ
ผูบ้ริหารระดบัสงู และติดตามใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารประเมินผูบ้ริหารระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมิน
ดงักลา่ว  

(4) คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหม้ีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงานส าหรบัทัง้องคก์ร 

หลักปฏิบัติ 4.3: โครงสร้างและความสัมพนัธข์องผู้ถอืหุน้ 

คณะกรรมการบริษัทควรท าความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพันธ์ของผูถื้อหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
ด าเนินงานของกิจการ เพื่อมิใหเ้ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลู
ที่อาจมีผลกระทบตอ่กิจการอยา่งเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 4.4: การพัฒนาทกัษะบุคลากร 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลการบริหารและพฒันาบคุลากรใหม้ีจ านวน ความรู ้ทกัษะ ประสบการณแ์ละแรงจงูใจที่
เหมาะสม 

(1) คณะกรรมการควรดแูลใหม้ีการบริหารทรพัยากรบคุคลที่สอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธข์ององคก์ร พนกังานในทกุ
ระดับมีความรู ้ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถขององคก์รไว ้ 

(2) คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้ีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเพื่อดแูลใหพ้นกังานมกีารออมอยา่งเพียงพอส าหรบัรองรบั
การเกษียณ รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่
สอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเสีย่ง เป็นตน้  
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หลักปฏบิัตทิี่ 5 

ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลักปฏิบัติที่ 5.1: สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ มีคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญและสนับสนุนการสรา้งนวัตกรรมที่ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง
คณุประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(1) คณะกรรมการบรษัิทใหค้วามส าคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่สง่เสริมใหเ้กิดนวตักรรม และดแูลใหฝ่้ายจดัการ
น าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน และการติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

(2) คณะกรรมการบรษัิทสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมเพื่อเพิ่มคณุคา่ใหกิ้จการตามสภาพปัจจยัแวดลอ้มที่เปลีย่นแปลง ทัง้
ในแง่รูปแบบธุรกิจ แนวคิด มมุมองในการออกแบบและพฒันาสินคา้และบริการ การวิจยั การปรบัปรุงกระบวนการ
ผลติและกระบวนการท างาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคูค่า้ และไมส่นบัสนนุใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม ผิดกฎหมาย
หรอืขาดจรยิธรรม 

หลักปฏิบัติ 5.2: ประกอบธุรกจิอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณบริษัทและมีความรบัผิดชอบตอ่
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม และสะท้อนอยู่ในแผนด าเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้
ด าเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และกลยทุธข์องกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีกลไกที่ท  าใหม้ั่นใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางใหท้กุสว่นในองคก์รสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย
หลกัที่เป็นไปดว้ยความยั่งยืน ซึง่รวมถึงเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความรบัผิดชอบต่อพนกังาน โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งและปฏิบตัิต่อพนกังานและ
ลกูจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ การก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นๆ เหมาะสมตาม
ความรู ้ความสามารถ และผลงาน การดแูลสขุภาพอนามยั สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน การอบรม
ส่งเสริมและพฒันาความรู ้พฒันาศกัยภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังาน รวมถึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานมี
โอกาสพฒันาทกัษะการท างานในดา้นอื่น ๆ 

(2) ความรบัผิดชอบต่อลกูคา้ โดยปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง และค านึงถึงสขุภาพ ความ
ปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การก าหนดคณุภาพสินคา้ การติดตามวดัผลความพึงพอใจของ
ลกูคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสนิคา้ รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขาย (sales conduct) ตอ้ง
กระท าอยา่งมีความรบัผิดชอบ ไมท่ าใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรอืใชป้ระโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้  



 

19 

(3) ความรบัผิดชอบตอ่คูค่า้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงที่เป็นธรรม ใหข้อ้มลูที่ถกูตอ้ง
ครบถว้น ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงอยา่งเครง่ครดั รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค่า้เพื่อพฒันาการประกอบธรุกิจ
ระหวา่งกนัอยา่งยั่งยืน 

(4) ความรบัผิดชอบต่อชุมชน โดยน าความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สนับสนุนกิจการอนัเป็น
ประโยชนต์อ่ชมุชนและสงัคมโดยรวม มีการติดตามและวดัผลความคืบหนา้และความส าเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะไม่สรา้งหรือก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ในทางลบตอ่สิ่งแวดลอ้ม สง่เสริมใหม้ีการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ และไม่กระท าการใดที่จะสง่ผลเสยีหายตอ่
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

(6) การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอยา่งเปิดเผยโปรง่ใสภายใตก้รอบกติกาของการแขง่ขนัท่ีเป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งและมี
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น และจัดใหม้ีช่องทางและกระบวนการรบัและจัดการกับขอ้รอ้งเรียน 
(whistle blowing) เก่ียวกบัการท าผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรอืการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

หลักปฏิบัติ 5.3: จัดสรรทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบรษัิทจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 
โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัไดอ้ยา่งยั่งยืน 

(1) คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถึงความจ าเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช ้ทัง้ทรพัยากรทางการเงิน ( financial capital) การ
ผลิต (manufactured capital) ภูมิปัญญา (intellectual capital) บุคลากร (human capital) สงัคมและความสมัพนัธ์ 
(social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital) รวมทัง้ตระหนกัวา่การใชท้รพัยากรแตล่ะประเภทมี
ผลกระทบตอ่กนัและกนั ซึง่การก าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตา่งกนัยอ่มท าใหเ้กิดผลกระทบตอ่ทรพัยากร
ที่ตา่งกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกิจ คณะกรรมการบรษัิทจะค านงึถึงผลกระทบและความคุม้คา่ที่จะ
เกิดขึน้ตอ่ทรพัยากร โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบ และสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่กิจการอยา่ง
ยั่งยืน 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่า ในการบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจัดการมีการ
ทบทวน พฒันา ดแูลการใชท้รพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจยัภายในและภายนอกอยูเ่สมอ 

หลักปฏิบัติ 5.4: การบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีกรอบการก ากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์รท่ีสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของกิจการ รวมทัง้ดูแลใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ
ด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหกิ้จการสามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 
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(1) คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ 

- บรษัิทฯ ไดท้ าตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานตา่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

- บรษัิทฯ มีระบบการรกัษาความปลอดภยั ของขอ้มลู ในการรกัษาความลบั (confidentiality) 

- การรกัษาความน่าเช่ือถือ (integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มูล (availability) รวมทัง้ป้องกันมิใหม้ีการน า
ขอ้มลูไปใชใ้นทางมิชอบ หรอืมีการแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต 

- บริษัทฯ ไดพ้ิจารณาความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกล่าวในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (business continuity management) การ
บรหิารจดัการเหตกุารณท์ี่สง่ผลกระทบตอ่ความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (incident management) 
การบรหิารจดัการทรพัยส์นิสารสนเทศ (asset management) เป็นตน้ 

- บรษัิทฯ ไดพ้ิจารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัใน
การก าหนดล าดบัความส าคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผน
กลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรพัยากรบุคคลดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ (business model) เป็นตน้ 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหก้ารบริหารความเสี่ยงขององคก์รครอบคลมุถึงการบริหารและจดัการความเสีย่ง
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

(3) คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 
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หลักปฏิบัตทิี่ 6 

ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 6.1: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทจะก ากบัดแูลใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่จะท าใหบ้รรลุ
วตัถปุระสงคอ์ยา่งมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(1) คณะกรรมการบรษัิทเขา้ใจความเสีย่งที่ส  าคญัของกิจการและอนมุตัิความเสีย่งที่ยอมรบัได้ 

(2) คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชดุยอ่ยที่ไดร้บัมอบหมายหนา้ที่จากคณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ ์และความเสี่ยงที่ยอมรบัไดข้องกิจการ เพื่อเป็น
กรอบการปฏิบตัิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกนั และดูแลใหม้ีการ
ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า 

(3) ใหฝ่้ายบริหารและผูบ้ริหารสงูสดุในสายงานที่เก่ียวขอ้งกับปัจจัยความเสี่ยงนัน้ๆ  ประเมินปัจจัยเสี่ยงทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ อย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหารและผูบ้ริหารสงูสดุตอ้งท าการวิเคราะหถ์ึงสาเหตุที่ท  าใหเ้กิดความ
เสี่ยง เพื่อก าหนดมาตรการบรหิารความเสี่ยงออกเป็นแนวทางการปฏิบตัิงาน เพื่อป้องกนัไมใ่หเ้กิดความเสี่ยงนัน้ หรือ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงนัน้ๆ รวมถึงตอ้งติดตามผลใหม้ีการปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดไวแ้ละประสานงานกบั
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการตอ่ไป  

(4) คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ บรษัิทฯ ไดม้ีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ของความเสีย่งที่ไดร้ะบุ
ไวเ้พื่อจดัล าดบัความเสี่ยง และมีวิธีจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม (เช่น การยอมรบัความเสี่ยง ( take) การลดหรือการ
ควบคมุความเสีย่ง (treat) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (terminate) และการถ่ายโอนความเสีย่ง (transfer)) รวมทัง้ติดตาม
และประเมินผลประสทิธิผลของการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 

หลักปฏิบัติ 6.2: ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพและอิสระ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 3 ท่าน ซึ่งทกุท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบตัิ
และหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดก้ าหนดเป็นลายลกัษณอ์กัษรไวใ้น “กฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ซึง่รวมถึงหนา้ที่ดงัตอ่ไปนี ้

(2.1) สอบทานใหกิ้จการมีการรายงานทางการเงินและการเผยขอ้มลูในงบการเงินอยา่งถกูตอ้งและครบถว้น  

(2.2) สอบทานใหกิ้จการมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธิผล 

(2.3) สอบทานใหกิ้จการปฏิบตัิตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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(2.4) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ 
โยกยา้ย ถอดถอนหวัหนา้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน และจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของหนว่ยงาน
ตรวจสอบภายใน 

(2.5) พิจารณาและใหค้วามเห็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจ
ไดว้า่เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง รายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทฯ 

(2.6) สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีกระบวนการในการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นตามแนวทางของหนว่ยงานก ากบัดแูลตา่งๆ อยา่งมี
ประสทิธิผล เริม่ตัง้แตก่ารประเมินความเสีย่ง การสรา้งระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจน
สอบทานความถูกตอ้งของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น 
ตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแลว้เพื่อมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อตา้น
คอรร์ปัชั่นตามที่ไดร้ายงานไวใ้นแบบประเมินตนเองของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

(3) คณะกรรมการบรษัิทจะก าหนดใหบ้รษัิทฯ มีกลไกหรอืเครือ่งมือที่จะท าใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึขอ้มลู
ที่จ  าเป็นต่อการปฏิบตัิหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อ านวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเรียกผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
มาใหข้อ้มูล การไดห้ารือร่วมกับผูส้อบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่ เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

(4) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

หลักปฏิบัติ 6.3: ความป้องกนัความขดัแยง้ของผลประโยชนแ์ละรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหผู้ม้ีสว่นเก่ียวขอ้งปฏิบตัิหนา้ที่
บนหลกัการท่ีวา่การตดัสนิใจในการเขา้ท าธุรกรรมหรอืรายการใดๆ ของบรษัิทฯ จะตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ 
ผูถื้อหุน้ และนกัลงทนุ 

(1) คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหม้ีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถึงการก าหนดมาตรการการใช้
ขอ้มลูของบริษัทฯ การจดัการขอ้มลูที่อาจมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรพัย ์(market sensitive information) นอกจากนี ้
จะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน หลกัเกณฑก์ารใชแ้ละรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

(2) คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี่ไมใ่หก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตวัที่ขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องบริษัทฯ โดยควรหลีกเลี่ยงการกระท าที่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ใหบ้รษัิทฯ 
ทราบถึงความสมัพนัธห์รือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักลา่ว และตอ้งไม่เขา้รว่มการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไมม่ี
อ  านาจอนมุตัิในธุรกรรมนัน้ๆ 

(3) คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหก้รรมการรายงานการมีสว่นไดเ้สีย อย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระการประชมุและให้
บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สียอย่างมี
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นยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักลา่วไมส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีสว่นรว่ม
ในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

หลักปฏิบัติ 6.4: การต่อต้านคอรรั์ปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่ชัดเจน โดยก าหนดไวใ้น “นโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคมและการ
ตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น” และไดส้ือ่สารในทกุระดบัขององคก์รและบคุคลภายนอกเพื่อใหเ้กิดการน าไปปฏิบตัิไดจ้รงิ 

คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหม้ีโครงการหรือแนวทางตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริมและ
ปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลักปฏิบัติ 6.5: การรับเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ ากบัดแูลใหม้ีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส โดยไดก้ าหนด
แนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนไวใ้น “นโยบายเก่ียวกบัการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส” ซึง่รวมถึง 

(1) ขอบเขตของการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส 

(2) แนวทางการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส 

(3) การใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เรือ่งรอ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส พยาน และบคุคลที่เก่ียวขอ้ง 

(4) ช่องทางในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ซึง่มีมากกวา่ 1 ช่องทาง 

ทัง้นี ้จะจดัใหม้ีการเปิดเผยช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้น website ของบรษัิทฯ หรอืรายงานประจ าปี  
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หลักปฏิบัตทิี่ 7 

รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลักปฏิบัติ 7.1: จัดท ารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูลส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัทรบัผิดชอบดูแลใหร้ะบบการจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูส าคญั ถูกตอ้ง เพียงพอ 
ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวขอ้ง โดยจะด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จะดแูลใหบ้คุลากรที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลู มีความรู ้ทกัษะและประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัหนา้ที่
ความรบัผิดชอบ และมีจ านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถึงผูบ้ริหารสงูสดุสายงานบญัชีและการเงิน 
ผูจ้ดัท าบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานกุารบรษัิท และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(2) จะจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียตามความจ าเป็นและเหมาะสมอยา่งสม ่าเสมอสอดคลอ้ง
กบักฎหมายและค านึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง และดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่ ถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา และ
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดอ้ย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกนั และปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งนี ้กรณีที่เป็น
รายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจยัดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

(2.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

(2.2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบควบคมุภายใน 

(2.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(2.4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิทฯ 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 สามารถ
สะทอ้นฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอยา่งเพียงพอ และสนบัสนนุใหจ้ดัท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่าย
จดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้
เพื่อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้กบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท
ฯ ในแตล่ะไตรมาสไดด้ียิ่งขึน้ 

(4) ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกบักรรมการทา่นใดทา่นหนึง่เป็นการเฉพาะ กรรมการทา่นนัน้จะดแูลให้
การเปิดเผยขอ้มลูในสว่นของตนมีความครบถว้นถกูตอ้ง เช่น ขอ้มลูการถือหุน้ของกลุม่ตน เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 7.2: ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหนี ้

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดแูลเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการ
ช าระหนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการจะรว่มกนัหาทางแกไ้ขโดยเร็วหากเริม่มี
สญัญาณบง่ชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการช าระหนี  ้
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(2) ในการอนมุตัิการท ารายการใดๆ หรอืการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการบรษัิทจะท าใหม้ั่นใจ
ได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการด าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการช าระหนี ้

หลักปฏิบัติ 7.3: การแก้ไขปัญหากรณีประสบปัญหาทางการเงนิ 

หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะท าใหม้ั่นใจไดว้่า 
กิจการมีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นี ้ภายใตก้ารค านงึถึงสทิธิของ ผูม้ี
สว่นไดเ้สยี 

(1) กรณีที่กิจการมีแนวโนม้ที่จะไมส่ามารถช าระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามอยา่งใกลชิ้ด 
และดแูลใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

(2) คณะกรรมการบรษัิทจะก ากบัดแูลใหกิ้จการก าหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยค านงึถึงความเป็นธรรมตอ่ผูม้ี
สว่นไดเ้สยี ซึง่รวมถึงเจา้หนี ้ตลอดจนติดตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะอยา่งสม ่าเสมอ 

(3) คณะกรรมการบรษัิทจะท าใหม้ั่นใจไดว้า่ การพิจารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงินของบรษัิทฯ จะตอ้ง
เป็นไปอยา่งสมเหตสุมผล 

หลักปฏิบัติ 7.4: นักลงทุนสัมพันธ ์

คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการจัดใหม้ีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ ท าหนา้ที่สื่อสารและประชาสมัพันธ์
ขอ้มลูขา่วสารท่ีเป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม เทา่เทียมกนั และทนัเวลา 

(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการสื่อสารและเปิดเผยขอ้มลูตอ่บคุคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา  
ใชช้่องทางที่เหมาะสม ปกปอ้งขอ้มลูลบัและขอ้มลูที่มีตอ่ผลตอ่ราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มีการสือ่สารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้
องคก์รในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว 

(2) คณะกรรมการบรษัิทจะก าหนดผูท้ี่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูกบับคุคลภายนอกโดยเฉพาะ ซึง่จะเป็นผูท้ี่มีความเหมาะสม
กบัการปฏิบตัิหนา้ที่ เขา้ใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยมองคก์ร และสามารถสื่อสารกบั
ตลาดทนุไดเ้ป็นอยา่งดี 

(3) คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหฝ่้ายจดัการก าหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น การจดัใหม้ีหลกั
ปฏิบตัิในการใหข้อ้มลู รวมทัง้ก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของนกัลงทนุสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารสือ่สารและ
การเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

หลักปฏิบัติ 7.5: การเผยแพร่ข้อมูลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

คณะกรรมการบริษัทสง่เสริมใหม้ีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู ซึ่งนอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มูลทัง้
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ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น website ของบริษัทฯ พรอ้มทัง้น าเสนอขอ้มลูที่เป็นปัจจุบนั ซึ่งรวมถึง
ขอ้มลูดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) วิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคา่นิยมองคก์ร 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ 

(3) รายช่ือคณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารระดบัสงู 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทัง้ฉบบัปัจจบุนั และของปีก่อนหนา้ 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถดาวนโ์หลดได ้

(6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดที่บรษัิทฯ ไดน้ าเสนอตอ่นกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรอืสือ่ตา่ง ๆ 

(7) โครงสรา้งการถือหุน้ และโครงสรา้งกลุม่บรษัิทฯ 

(8) รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ทัง้ทางตรงและทางออ้ม) 

(9) หนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้ 

(10) นโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทและนโยบายที่ส  าคัญ เช่น กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรของ
คณะกรรมการยอ่ยทกุชดุ จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

(11) ขอ้มลูติดตอ่หนว่ยงานรบัเรือ่งรอ้งเรยีน หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์และเลขานกุารบรษัิท 
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หลักปฏิบัตทิี่ 8 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุน้ 

บรษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อสทิธิของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders) เช่น สทิธิในการซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การ
มีสว่นแบง่ในก าไรของกิจการ การไดร้บัขา่วสารขอ้มลูของบรษัิทฯ อยา่งเพียงพอครบถว้น การเขา้รว่มประชมุเพื่อใชส้ทิธิออก
เสียงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้อยา่งอิสระและเท่าเทียม การมีสว่นรว่มตดัสินใจในเรื่องส าคญัและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การ
แต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้สอบบัญชีและก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธิ การลดทนุหรอืเพิ่ม
ทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษตามที่กฎหมายก าหนด เป็นตน้ การประชมุผูถื้อหุน้เป็นช่องทางส าคญัที่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
สามารถใชส้ิทธิของตนในฐานะผูถื้อหุน้ได ้นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัค านึงถึงการปฏิบตัิและคุม้ครองสิทธิผูถื้อหุน้ทกุรายอย่าง
เทา่เทียมและเป็นธรรม (The Equitable Treatment for Shareholders) ดว้ยเช่นกนั 

คณะกรรมการบรษัิทมีแนวทางปฏิบตัิในการจดัการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ เพื่อสง่เสรมิและอ านวยความสะดวกในการใช้
สทิธิของผูถื้อหุน้และเคารพตอ่หลกัการปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียมกนัของผูถื้อหุน้ ดงันี  ้

หลักปฏิบัติ 8.1: การมีส่วนร่วมของผู้ถอืหุน้ 

คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหม้ั่นใจวา่ ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งส  าคญัของบรษัิท ดังตอ่ไปนี ้

(1) ก ากบัดแูลใหเ้รื่องส าคญั ทัง้ประเด็นที่ก าหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการด าเนินงานของ
กิจการ ไดร้บัการพิจารณาและ/หรอือนมุตัิโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ โดยเรือ่งส  าคญัดงักลา่วจะถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุ
ผูถื้อหุน้ 

(2) สนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ช่ือบคุคลเพื่อ
เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี เพื่อสง่เสรมิใหม้ีการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑท์ี่บรษัิทฯ ก าหนดและประกาศผ่าน website ของบริษัทฯ และตลาด
หลกัทรพัยฯ์  

(3) ก ากบัดแูลใหห้นงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้มีขอ้มลูที่ถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอตอ่การใชส้ทิธิของผูถื้อหุน้ กลา่วคือ 

(3.1) สง่หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้งและเผยแพรบ่น website ของบรษัิทฯ ก่อนวนัประชมุ ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

(3.2) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารส่งค าถามล่วงหนา้ และ
เผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้น website ของบรษัิทฯ 

(3.3) หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุ ประกอบดว้ย 

- วนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ 

- วาระการประชมุ โดยระบวุา่ เป็นวาระเพื่อทราบหรอืเพื่ออนมุตัิ รวมทัง้แบง่เป็นเรือ่ง ๆ อยา่งชดัเจน 
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- วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล และความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทในแตล่ะวาระการประชมุที่เสนอ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์ าหนด โดยน าเสนอขอ้มลูของกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 
คน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเลอืกที่จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงแทนผูถื้อหุน้ได้ 

- ขอ้มลูประกอบการประชมุอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนนเสยีง สทิธิ
ของหุน้แตล่ะประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อ
หุน้ เอกสารที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุ เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และแผนท่ีของสถานท่ีจดั
ประชมุ เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 8.2: การประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหก้ารด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้ เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปรง่ใส มีประสิทธิภาพ และ
เอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ทิธิของตน ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุ โดยค านงึถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชมุของผูถื้อหุน้ 

(2) ดแูลไม่ใหม้ีการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุม หรือสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้จนเกินควร ในกรณีที่ผูถื้อ
หุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เขา้
รว่มประชมุแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดที่บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มหนงัสอืนดัประชมุ 

(3) สง่เสริมการน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้
การด าเนินการประชมุสามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แมน่ย า 

(4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
และขอ้บงัคบัของบริษัท ชีแ้จงเก่ียวกับกฎเกณฑท์ี่ใชใ้นการประชุม รวมถึงขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลา
ส าหรบัแตล่ะวาระการประชมุที่ก าหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้ค าถามต่อที่
ประชมุในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทได ้

(5) เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถร่วมตดัสินใจในเรื่องส าคญัได ้การด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นไปตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่ไดแ้จ้งไวใ้นหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุน้ไม่
สนบัสนนุการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใช้
เวลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

(6) ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
ประธานของคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ รวมถึงผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ควรเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ เพื่อใหผู้ถื้อ
หุน้มีโอกาสซกัถามในประเด็นตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้

(7) ก่อนเริม่การประชมุ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัทราบจ านวนและสดัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ที่
มอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 
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(8) ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจดัใหม้ีการลงมติแยกในแตล่ะรายการ เช่น ผูถื้อหุน้ใชส้ิทธิ  ใน
การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแตง่ตัง้กรรมการ 

(9) สนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนเสียง และสง่เสริมใหม้ีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสยีง
ในการประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระใหท้ี่ประชมุ
ทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

หลักปฏิบัติ 8.3: มติทีป่ระชุมและรายงานการประชุมผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชมุผูถื้อหุน้และการจดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งถกูตอ้ง
และครบถว้น 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหบ้ริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัท าการถดัไป 
ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์  และบน website ของบรษัิทฯ 

(2) คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหบ้ริษัทฯ น าสง่ส าเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามหลกัเกณฑ์
และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งก าหนด 

(3) คณะกรรมการบรษัิทจะดแูลใหร้ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอยา่งครบถว้น อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี  ้

(3.1) รายช่ือกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชุม และสดัสว่นกรรมการท่ีเขา้รว่มการประชมุ ไมเ่ขา้รว่มการประชมุ 

(3.2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ งดออกเสยีง) ของแต่
ละวาระ 

(3.3) ประเด็นค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
 


