นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
(Corporate Governance)
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน)

อนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 เมื่อ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
และมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี ดมิลล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึง่ บริษัทฯ ควรดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการดังกล่าว เพื่อช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน
และเป็ นที่ยอมรับ ด้วยเหตุนี ้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate
Governance) โดยอาศัยหลักปฏิบตั ิและแนวทางปฏิบตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี
2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ของคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี ้ รวมไปถึงการกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่มีความ
หลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กับบริษัทฯ และการสรรหา
ผูบ้ ริหารที่มีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์และความรับผิดชอบ การกาหนดโครงสร้างการบริหารงานที่มีการควบคุมและติดตาม
ตลอดจนการถ่วงดุลอานาจ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิและแนวทางปฏิบตั ิ ที่ชดั เจนและเพื่อให้เกิดการบริหารงานที่มีความเป็ น
ธรรม มีจรรยาบรรณและความโปร่งใส คานึงถึงสิทธิ ความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และ
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นคง ตลอดจนสร้างคุณค่าให้กบั กิจการอย่างยั่งยืน

ลายมือชือ่
นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ
(ประธานกรรมการ)
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 1
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นาองค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัตทิ ี่ 1.1: บทบาทของคณะกรรมการในฐานะผู้นาบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าซึ่งต้องกากับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหาร
จัดการที่ดีซงึ่ ครอบคลุมถึง
(1) การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกาหนดกลยุทธ์ นโยบายการดาเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสาคัญเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดาเนินงาน
หลักปฏิบัตทิ ี่ 1.2: การกากับดูแลกิจการเพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกากับดูแลกิจการเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุผลสาเร็จในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ กล่าวคือ
(1) ดาเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดว้ ยผลประกอบการที่ดี โดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรม เคารพสิ ท ธิ แ ละมี ค วามรับ ผิ ด ชอบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น และผู้มี ส่ว นได้เ สี ย กล่า วคื อ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ซึง่ นอกเหนือจาก
ผลประกอบการทางการเงินแล้ว คณะกรรมการยังคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และให้ความสาคัญใน
การสร้างและขับเคลือ่ นวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มั่นในจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทจะประพฤติตนให้เป็ นแบบอย่างที่
ดีในฐานะผูน้ าองค์กร นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดทาคูม่ ือจรรยาบรรณบริษัท (Code of Conduct) เพื่อเป็ น
แนวปฏิบตั ิในการดาเนินธุรกิจให้มีจรรยาบรรณรวมถึงเป็ นแนวทางให้กรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ
(3) ประกอบธุรกิจโดยคานึงถึงประโยชน์ต่อสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ มีส่วนช่วยลด
ผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(4) สามารถดาเนินธุรกิจให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลีย่ นแปลงต่างๆ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 1.3: ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดแู ลให้กรรมการและผูบ้ ริหารทุกคนปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ (Accountability and
Responsibility) ระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สจุ ริต (Duty of Loyalty) เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็ นสาคัญ
รวมทัง้ ดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ โดยต้องจัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมั่นใจได้วา่ การดาเนินงานของบริษัท
ฯ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และนโยบาย
1

ต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction Policy) และนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เป็ นต้น
หลักปฏิบัตทิ ี่ 1.4: บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ มีการกาหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
(1) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท
ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ด้วย
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถ้ ื อหุน้
คณะกรรมการบริษัทจึงได้จดั ทา “กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าใจ
บทบาท หน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของตนและเพื่ อ ให้สามารถปฏิ บัติ ห น้า ที่ ดัง กล่า วได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส โดยจะมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละครัง้
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยจ านวน 2 คณะ ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อทาหน้าที่พิจารณา กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนะความเห็นและแนวทางก่อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท
องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยูใ่ นกฎบัตรของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละชุด เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด โดยจะมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ น
ประจาอย่างน้อยปี ละครัง้
(3) ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสาคัญในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และมอบหมายอานาจ
การจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ รวมทัง้ ติดตามดูแลฝ่ ายจัดการให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
(3.1) อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัท รวมถึง

ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการดาเนินธุรกิจ
ทิศทางและกลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจาปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน และแผนการ
เงิน ของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ ายจัดการจัดทา รวมถึงนาเสนอให้
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ (ในกรณีที่จาเป็ น)

ข. กากับดูแลการบริหารจัดการและการปฏิบตั ิงานของกรรมการบริหาร ฝ่ ายจัดการ พนักงาน หรือบุคคล
ใดๆ ซึ่งได้รบั มอบหมายให้ทาหน้าที่ดงั กล่าว เพื่อให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนการ
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ดาเนินธุรกิจ ทิศทางและกลยุทธ์ท างธุรกิจ งบประมาณประจาปี แผนการขยายกิจการ แผนการลงทุน
และแผนการเงิน ที่คณะกรรมการบริษัท อนุมตั ิ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผถู้ ือหุน้ รวมถึง
ปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย

ค. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทัง้ ปฏิบตั ิตนเป็ นต้นแบบที่ดี เช่น จัดให้มีนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และติดตามให้
มีการนาไปปฏิบตั ิ

ง. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และ
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่นอ้ ยกว่าปี ละหนึ่งครัง้ รวมถึงกากับ
ดูแลให้บริษัทฯ มีการดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ โดยสม่า เสมอ
มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
(3.2) อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือ
ฝ่ ายบริหาร ประกอบไปด้วย

ก. พิจารณา กาหนด และกากับดูแลให้มีนโยบายการดาเนินงานในภาพรวมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ โดยฝ่ ายบริหารเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตัดสินใจ
เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบริหารนาไปดาเนินการ โดยฝ่ ายบริหารมีหน้าที่ดาเนินงานบริหาร ควบคุมและ
ติดตาม กิจการให้เป็ นไปตามเป้าหมายกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนการดาเนินธุรกิจที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมตั ิหรือให้ความเห็นชอบแล้ว และฝ่ ายบริหารมีหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
อย่างสม่าเสมอ

ข. ดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสีย่ งและควบคุมภายใน
ค. กาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร
ง. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับคณะกรรมการ และ/หรือผูถ้ ือหุน้ แต่ละกลุม่ อย่างเหมาะสม และกากับ
ดูแลการเปิ ดเผยข้อมูล เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน
สูงสุด
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 2
กาหนดวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัตทิ ี่ 2.1: การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดาเนินธุรกิจขององค์กรให้
เป็ นไปด้วยความยั่งยืน สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กบั กิจการ ลูกค้า คู่คา้ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และสังคมโดยรวม และสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่อยูภ่ ายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
(1) คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก (Objectives) ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ควบคูก่ บั การเน้นการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม รับผิดชอบ โปร่งใส และ
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และดาเนินการสือ่ สารให้ทกุ คนในองค์กรรับทราบ เข้าใจ และขับเคลือ่ น
องค์กรให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
(2) แนวคิดหลักในการกาหนดรู ปแบบธุรกิจของบริ ษัทฯ คือ การเป็ นองค์กรที่ม่งุ เสริมสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ผูม้ ีสว่ นได้
เสีย และสังคมควบคู่กนั ไป โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ และคานึงถึงความสาคัญของสภาพแวดล้อม
และปั จจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ การนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อเกิด
ประโยชน์ และเข้ากับสภาพสังคม การดารงชีวิต และความต้องการของกลุม่ ผูบ้ ริโภคและผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายอย่างเหมาะสม รวมทัง้ คานึงถึงความพร้อม ความชานาญ และความสามารถในการแข่งขันของกิจการด้วย
(3) คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดค่านิยมองค์กร (Value) โดยมุง่ เน้นการดาเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม (Integrity) มีความ
รับ ผิ ด ชอบในผลของการกระท า (Accountability) ความโปร่ง ใส (Transparency) และความรับ ผิ ด ชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility)
หลักปฏิบัตทิ ี่ 2.2: กลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนงานประจาปี สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลัก
คณะกรรมการกาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจาปี ให้สอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ โดยมีการนานวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
(1) คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้การจัดทากลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจาปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของกิจการ ในแต่ละช่วงเวลาโดยคานึงถึงปั จจัยแวดล้อม โอกาส และความเสีย่ งที่บริษัทฯ ยอมรับได้
และสนับสนุนให้มีการจัดทากลยุทธ์ระยะกลาง (3 ถึง 5 ปี ) ด้วย เพื่อให้ม่นั ใจว่า กลยุทธ์และแผนงานประจาปี ได้มีการ
พิจารณาถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และตามที่จะสามารถคาดการณ์ได้ตามควร
(2) ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานประจาปี คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปั จจัย
และความเสีย่ งต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ที่อาจมี
ผลต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยจัดให้มีกลไกที่ทาให้เข้าใจความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้
เสียแต่ละกลุม่ ได้อย่างถูกต้อง ซึง่ รวมถึง การกาหนดให้มีช่องทางการสือ่ สารระหว่างผูม้ ีสว่ นได้เสียกับบริษัทฯ ไว้ชดั เจน
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(3) ในการกาหนดกลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสีย โดยยังคงอยู่
บนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(4) เป้าหมายที่กาหนดจะต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทจะ
กาหนดเป้าหมายทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยการบรรลุเป้าหมายจะต้องมาจากการประกอบธุรกิจอย่างสุจริต
เที่ยงตรง และโปร่งใส และตระหนักถึงความเสีย่ งที่อาจนาไปสูพ่ ฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรมร่วมไปด้วย
(5) คณะกรรมการบริษัทจะกากับให้มีการสื่อสารวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ผ่านวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
ค่านิยมองค์กร รวมทัง้ กลยุทธ์และแผนงาน ให้ทกุ คนในบริษัทฯ รับทราบและเข้าใจถึงความสาคัญเพื่อให้สามารถนาไป
ปฏิบตั ิได้โดยทั่วกัน
(6) คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดาเนินงานที่เหมาะสม รวมทัง้ ติดตาม
การดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจาปี
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.1: โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทัง้ ในเรื่อง
องค์ประกอบ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ จานวนกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจ สัดส่วนกรรมการอิสระ เพื่อให้
มีความเหมาะสมและจาเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู ค้ วามสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการกาหนด
นโยบายและแผนการดาเนินธุรกิ จของบริษัทฯ โดยจะร่วมกับคณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ ายจัดการวางแผนการ
ดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสีย่ ง และภาพรวมขององค์กร รวมถึงมีบทบาทสาคัญใน
การกากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูงให้
เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระ ในจานวนและคุณสมบัติตามที่ประกาศของสานักงาน
ก.ล.ต. กาหนด ซึง่ การแต่งตัง้ และถอดถอนจะต้องกระทาโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลาย
ทั้ง ในด้า นความเชี ย วชาญ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณ ลัก ษณะเฉพาะด้า น ที่ เ หมาะสมกับ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพื่อให้ม่นั ใจว่าจะได้คณะกรรมการบริษัทโดยรวมที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดาเนิน
กิจการอยู่
(2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากาหนดจานวนกรรมการให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของ
ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องมีจานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใ น
ราชอาณาจักร
(3) คณะกรรมการบริษัทจะมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารที่สะท้อนอานาจที่
ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ท างานของฝ่ ายบริหารได้อ ย่างอิ สระ และกรรมการอิ สระมีจ านวนและคุณ สมบัติต ามหลัก เกณฑ์ข องสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ทัง้ นี ้ จะมีการดูแลให้กรรมการอิสระทางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการบริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จานวนปี ที่
ดารงตาแหน่งกรรมการและการดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรายงานประจาปี
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หลักปฏิบัติที่ 3.2: บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่นั ใจว่าองค์ประกอบและการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท เอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
(1) ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน ทัง้ นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดบทบาทและอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึง่ มีอานาจโดยไม่จากัด
(2) การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2.1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ก. เป็ นผู้น าของคณะกรรมการบริ ษั ท ก ากั บ ติ ด ตาม และดู แ ลให้ม่ ัน ใจได้ว่ า การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข อง
คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

ข. สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และก่อให้เกิด
การกากับดูแลกิจการที่ดี

ค. ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่ว มกับประธานคณะกรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีมาตรการดูแลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม ในกรณีที่
ประธานกรรมการไม่ได้เป็ นกรรมการอิสระ จะแต่งตัง้ กรรมการอิสระหนึ่งท่านมาร่วมพิจารณากาหนด
วาระการประชุมของคณะกรรมการ

ง. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญ
กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

จ. เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัดการ
(2.2) บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริหาร

ก. เป็ นผูน้ าของฝ่ ายจัดการ โดยร่วมกับคณะกรรมการบริษัทกาหนดและทบทวนกลยุทธ์ ภารกิจ เป้าหมาย
ทางการเงิน แผนงานทางธุรกิจ และงบประมาณประจาปี

ข. บริหารจัดการ กากับดูแล และปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และให้เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก วิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รบั
มอบหมาย และ/หรือ อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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ค. ออกคาสั่ง หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทฯ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

ง. ติดตามผลการดาเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละโครงการ และรายงานผลรวมทัง้
ปั ญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึน้ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ

จ. ควบคุมดูแลการบริหารงานและกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้สามารถ
จัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของกลุม่ บริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามการบริหารงานของ
กลุม่ บริษัทฯ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ

ฉ. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(2.3) บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็ นไปตามขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้รบั อนุมตั ิโดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ซึง่ โดยหลักรวมถึง

ก. กากับดูแล บริหารจัดการธุรกิจ และการปฏิบตั ิงานประจาตามปกติธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และ

ข.

ค.

ง.

จ.

กลุม่ บริษัทฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายที่กาหนดไว้ และงบประมาณ
ตามที่ได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ
โดยรวมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ ตามที่
ได้รบั ความเห็นชอบและอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และกลุม่ บริษัทฯ เพื่อให้มีผลประกอบการ
ที่ดีตามเป้าหมาย รวมถึงจัดให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงหาโอกาสปรับปรุงและพัฒนาให้มีผลประกอบการที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ดาเนินการให้บริษัทฯ มีระบบการรายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และตรงเวลา และมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมถึงมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
เป็ นผูด้ แู ลในเรือ่ งดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายในสาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบาย และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทัง้ รักษาระเบียบอันดีงามภายในบริษัท
รวมถึงดูแลให้บริษัท มีการกากับดูแลกิ จการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุ รกิ จ และ
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น

(3) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นบั จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระนัน้ ให้ดารงตาแหน่ง
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ต่อไปหากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู ค้ วามสามารถ ประสบการณ์ และความจาเป็ นต่าง ๆ
อย่างสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด
ย่อย จานวนครัง้ ของการประชุม จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามเงื่อนไขที่กฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.3: การสรรหากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาร่วมกันในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ รวมถึงกรรมการชุดย่อยโดยมีกระบวนการที่
โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องข้อกาหนดตามกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
(1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุ มเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู ค้ วามชานาญที่เหมาะกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ มีการพิจารณาประวัติ
ของบุคคลดังกล่าวก่อนจะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ โดยจะดาเนินการให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั
ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
(2) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบ
วาระ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อกรรมการรายเดิม จะคานึงถึง การปฏิบตั ิหน้าที่ที่ผ่านมาของกรรมการราย
ดังกล่าวประกอบด้วย
(3) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานัน้ ไว้ใน
รายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.4: ค่าตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีอานาจพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ดังนัน้ ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
นัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จูงใจให้
คณะกรรมการบริษัทนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ทัง้ นี ้ ค่าตอบแทนของกรรมการจะอยู่
ในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงขอบเขตของบทบาทและ
ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการตามความเหมาะสม
(1) คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
(2) ค่าตอบแทนกรรมการ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต
บทบาท และความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รบั จาก
กรรมการแต่ละท่าน กรรมการที่ได้รบั มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ (เช่น คณะกรรมการชุดย่อย) จะ
ได้รบั การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมโดยอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
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(3) ผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูอ้ นุมตั ิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ไม่วา่ จะกาหนดในรูปแบบที่เป็ นตัวเงินหรือไม่เป็ นตัวเงิน
โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสม ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น
ค่าตอบแทนประจา เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน (เช่น โบนัส บาเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่
บริษัทฯ ได้สร้างให้แก่ผถู้ ือหุน้ สอดคล้องกันกับระดับที่ปฏิบตั ิในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และไม่อยู่ในระดับที่สงู
เกินไปจนทาให้เกิดการมุง่ เน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิ ดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบของแต่ละคน รวมทั้ง รู ป แบบและจานวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้ง นี ้ จ านวนเงิ น
ค่าตอบแทนที่เปิ ดเผย ตามเงื่อนไขที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
(5) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้ บุคคลใดให้เป็ นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คาปรึกษาและแนะนาในการดาเนินการ
ข้างต้น จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานัน้ ไว้ในรายงานประจาปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระหรือไม่มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.5: การปฏิบัตหิ น้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
(2) เพื่อให้ม่นั ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ โดยกรรมการจะไม่ดารง
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลดารงตาแหน่งอื่นของกรรมการให้เป็ นที่
รับทราบ
(3) ในกรณีที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในกิจการอื่นที่มี
ความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการบริษัทจะกาหนด
มาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบตามความเหมาะสม กล่าวคือ กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษัทฯ มีหน้าที่ตอ้ งรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจจะเกิดขึน้ และห้ามมีสว่ นร่วมในการพิจารณาและอนุมตั ิเรือ่ งนัน้ ๆ ในกรณีที่ตนเองมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งที่บริษัทฯ จะ
เข้าทารายการดังกล่าว
(4) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในรอบปี
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.6: การกากับดูแลบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีกรอบและกลไกในการกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในระดับที่
เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย ดังนี ้
(1) โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทย่อย
(1.1) การเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการในบริษัทย่อย
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะมอบหมายให้ผแู้ ทนของบริษัทฯ เข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริษัทย่อยร่วมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลให้บริษัทย่อยดาเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และดาเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสมและรัดกุม
(1.2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผูแ้ ทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย
กรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามที่กาหนดไว้ในขอบวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทย่อย
กรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่ดาเนินการตามนโยบายการดาเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายระยะยาว และต้องใช้ดุลพินิจในการบริหารจัดการบริษัทย่อยเพื่อประโยชน์ของ
บริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ฯ ในภาพรวม รวมทั้ง รายงานความคื บ หน้า ผลการด าเนิ น งานเพื่ อ เสนอต่ อ คณะ
กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบและพิจารณาอย่างสม่าเสมอ และจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้
เป็ นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายการกากับดูแลกิจการที่บริษัทฯ กาหนดขึน้
(2) การดาเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัทฯ จะเป็ นผูก้ าหนดนโยบายและระบบการจัดการที่สาคัญต่างๆ โดยเฉพาะในด้านการเงินและการบัญชี การเงิน
ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริต และระบบงานอื่นๆ ของบริษัทย่อย เพื่อให้
แนวทางบริหารจัดการกิจการบริษัทย่อยสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับของบริษัทฯ เช่น มาตรฐานการ
บัญชี นโยบายทางการเงิน นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
(3) การเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทย่อย
ติดตามให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมเปิ ดเผยข้อมูล ฐานะทางการเงินและผลดาเนินการ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญ และรายการ
ที่มีนยั สาคัญอื่นใดต่อบริษัทฯ และการดาเนินการต่างๆ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลและการบริหาร
จัดการบริษัทย่อยให้ครบถ้วนและถูกต้องตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกาศกาหนด
(4) การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่น
หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนยั สาคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 แต่
ไม่เกินร้อยละ 50 และจานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนยั สาคัญต่อบริษัท ในกรณีที่จาเป็ น คณะกรรมการ
บริษัทจะดูแลให้มีการจัดทาข้อตกลงระหว่างผูถ้ ือหุน้ หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอานาจในการ
บริหารจัดการและการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญ การติดตามผลการดาเนิน งาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูล
ในการจัดทางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกาหนดเวลา
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.7: การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินจะถูกนาไปใช้สาหรับการพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ตอ่ ไปด้วย
(1) คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย จะประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านอย่ า งน้อ ยปี ล ะ 1 ครั้ง เพื่ อ ให้
คณะกรรมการร่ว มกัน พิ จ ารณาผลงานและปั ญ หา เพื่ อ การปรับ ปรุ ง แก้ไขต่อ ไป โดยก าหนดบรรทัด ฐานที่ จะใช้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบตั ิงานอย่างมีหลักเกณฑ์
(2) ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน อย่างน้อยต้องเป็ นวิธีประเมินด้วยตนเอง (self-evaluation) หรืออาจใช้วิธีประเมิน
แบบไขว้ (cross-evaluation) ร่วมด้วยตามความเหมาะสม และเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ ขัน้ ตอน และผลการประเมินใน
ภาพรวมไว้ในรายงานประจาปี
(3) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกช่วยในการกาหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการด้วยก็ได้ และเปิ ดเผยการดาเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี
(4) ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุดย่อย จะถูกนาไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบคณะกรรมการแต่ละคณะ
หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.8: การเสริมสร้างทักษะและพัฒนาความรู้แก่กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านได้รบั การเสริมสร้างทักษะและ
ความรูส้ าหรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสม่าเสมอ
(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่นั ใจว่าบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่จะได้รบั การแนะนาและมีขอ้ มู ลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ตลอดจน
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการได้รบั การอบรมและพัฒนาความรู ท้ ี่จาเป็ นอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริม และ
สนับสนุนให้กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมการสัมมนาและศึกษาในหลักสูตรการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าว
(3) คณะกรรมการบริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน
ความเสีย่ ง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ
(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
บริษัทในรายงานประจาปี
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 3.9: การประชุมคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่นั ใจว่าการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จาเป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัท
(1) กาหนดการประชุม จานวนการประชุม
ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปี ละสี่ครัง้ โดยต้องมีการกาหนดวันและสถานที่ประชุมไว้ลว่ งหน้า
ประธานคณะกรรมการบริษัท อาจเรียกประชุมเป็ นกรณี พิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องจาเป็ นเร่งด่วนอื่นๆ ตามแต่จะ
เห็นสมควร
(2) ระเบียบวาระการประชุม หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
ในกรณีที่ผดู้ ารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท ไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการจะแต่งตัง้ กรรมการอิสระหนึง่
ท่านเพื่อร่วมพิจารณากาหนดวาระประชุมคณะกรรมการ
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัท โดยคาสั่งของประธาน
คณะกรรมการบริษัท ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการของบริษัทฯ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่า
นัน้ ก็ได้
(3) องค์ประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบ
เป็ นองค์ประชุม ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทอาจมาเข้าประชุมด้วยตนเองหรือเข้าร่วมประชุมโดยวิธีอื่นซึ่งเป็ นไปตามที่
กฎหมายกาหนด และกรรมการบริษัท ทุกคนควรเข้าร่วมประชุ มไม่น ้อ ยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการบริษัททัง้ หมดที่จดั ให้มีขนึ ้ ในรอบปี
ทัง้ นี ้ องค์ประชุมขัน้ ต่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด ในระหว่างการประชุม หากมีการตัดสินใจในเรือ่ งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์
หรือการได้เปรียบเสียเปรียบในผลประโยชน์นนั้ กรรมการผูม้ ีสว่ นได้เสีย จะไม่เข้าร่วมแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งที่มีสว่ นเกี่ยวข้อง
(4) การประชุม การนาเสนอ รายงานการประชุม
(4.1) ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการอาจเชิญฝ่ ายจัดการ ผูบ้ ริหารระดับสูง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ
เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามหรือให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรู จ้ กั ฝ่ ายจัดการและผูบ้ ริหารระดับสูงสาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบ
ทอดตาแหน่ง
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(4.2) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากประธานคณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร เลขานุ ก ารบริ ษั ท หรื อ ผู้บ ริ ห ารระดับ สูง อื่ น ที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายและในกรณี ที่ จ าเป็ น
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชี พภายนอก โดยถื อเป็ น
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
(4.3) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็ นผูจ้ ดั ทารายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
(5) การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้มีการประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความ
สนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และจะแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ
ถึงผลการประชุมด้วย
(6) เลขานุการบริษัท
(6.1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ เลขานุการบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ ดูแล
การจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
รวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัท
จะต้องเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจาปี และบน website ของ
บริษัทฯ
(6.2) เลขานุการบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี ้

ก. ให้ขอ้ มูลและคาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ
ธุรกิจ ข้อกาหนด และกฎเกณฑ์ต่างๆ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลีย่ นแปลงของข้อกาหนดกฎหมายที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ และผูบ้ ริหาร

ข. จัดอบรมและปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่แก่กรรมการปั จจุบนั และกรรมการ
ที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
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ค. ดู แ ล และประสานงานให้บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย ข้อ บั ง คั บ ข้อ ก าหนด และมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ได้ อย่างครบถ้วน
ถูกต้อง

ง. ติดตามและดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกาหนด

จ. จัดทาและจัดเก็บรักษาเอกสารสาคัญ ดังต่อไปนี ้
-

ทะเบียนกรรมการ

-

ทะเบียนผูถ้ ือหุน้

-

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงการจัดทาข้อมูลและ
เอกสารประกอบการประชุม

-

หนังสือนัดประชุมผูถ้ ื อหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ื อหุ้น รวมถึงการจัดทาข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการประชุม

-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)) และรายงานประจาปี (แบบ 56-2)

-

รายงานการมี ส่ว นได้เ สีย ของกรรมการและผู้บ ริห าร ตาม มาตรา 89/14 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“รายงานการมีสว่ นได้เสีย”)

ฉ. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วนั ที่บริษัทฯ ได้รบั รายงานนัน้

ช. ดาเนินการเกี่ ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎระเบียบ และข้อพึงปฏิ บตั ิที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ และที่ประชุมคณะกรรมการ

ซ. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดาเนินการอื่นใดให้เป็ นไปตามที่กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกาหนด และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด และ/หรือตามที่คณะกรรมการ
บริษัท มอบหมาย

ฌ. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
(6.3) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รบั การฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ท้ ี่จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลขานุการบริษัทควรเข้าอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพในวิชาชีพเลขานุการบริษัทในหลักสูตรรับรอง (certified program)
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 4
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัตทิ ี่ 4.1: การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัทจะดาเนินการเพื่อให้ม่นั ใจได้วา่ มีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง
ให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาเป็ นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
(1) คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(2) คณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจมอบอานาจให้คณะกรรมการบริหารติดตามดูแลให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มี
ผูบ้ ริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร (ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีการ
มอบหมายหน้าที่ดงั กล่าวให้คณะกรรมการบริหาร) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้มาดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
(3) คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญและเป็ นสิ่งจาเป็ นของการสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหารระดับสูงของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยได้กาหนดให้มี การกาหนดหลักเกณฑ์การสืบทอด
ตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงในตาแหน่งที่สาคัญ
(4) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง ได้รบั การอบรมและ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิงาน
หลักปฏิบัติ 4.2: โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทควรกากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ นเครือ่ งจูงใจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึง่ รวมถึง
(1.1) การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็ นเงินเดือน ผลการดาเนินงานระยะสัน้ (เช่น
โบนัส) และผลการดาเนินงานระยะยาว (เช่น โครงการที่ให้สทิ ธิประโยชน์แก่พนักงานในรูปแบบต่าง ๆ เป็ นต้น)
(1.2) การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน โดยคานึงถึงปั จจัยต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น ระดับค่าตอบแทน
เทียบเท่าได้กบั ระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาเนินงานของกิจการ เป็ นต้น
(1.3) การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสือ่ สารให้เป็ นที่รบั ทราบ
(2) พิจารณาแต่งตัง้ และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง
และพิจารณากาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการบรรจุ การแต่งตัง้ การ
ถอดถอน การกาหนด การเลือ่ น การลด การตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง การโยกย้ายพนักงานที่ไม่เข้าข่ายเป็ นผูบ้ ริหาร
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(3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน โครงสร้างค่าตอบแทนของ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผูบ้ ริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน
ดังกล่าว
(4) คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีการกาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงานสาหรับทัง้ องค์กร
หลักปฏิบัติ 4.3: โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถอื หุน้
คณะกรรมการบริษัทควรทาความเข้าใจโครงสร้างและความสัม พันธ์ของผูถ้ ื อหุ้นที่อาจมี ผลกระทบต่อการบริหารและ
ดาเนินงานของกิจการ เพื่อมิให้เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการอย่างเหมาะสม
หลักปฏิบัติ 4.4: การพัฒนาทักษะบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจานวน ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม
(1) คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร พนักงานในทุก
ระดับ มี ค วามรู ้ ความสามารถ แรงจูง ใจที่ เ หมาะสม และได้ร ับ การปฏิ บัติ อย่างเป็ น ธรรม เพื่ อ รัก ษาบุค ลากรที่มี
ความสามารถขององค์กรไว้
(2) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพเพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอสาหรับรองรับ
การเกษี ยณ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสีย่ ง เป็ นต้น
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติที่ 5.1: สร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ มีคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิ ดมูลค่าแก่ธุ รกิ จควบคู่ไปกับการสร้า ง
คุณประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
(1)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สง่ เสริ มให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการ
น าไปเป็ น ส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุ งการด าเนิ นงาน และการติด ตามผลการ
ดาเนินงาน

(2)

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปั จจัยแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลง ทัง้
ในแง่รูปแบบธุรกิจ แนวคิด มุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจยั การปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการทางาน รวมทัง้ การร่วมมือกับคูค่ า้ และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย
หรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติ 5.2: ประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจสอดคล้องกับจรรยาบรรณบริษัทและมีความรับผิดชอบต่อ
สัง คมและสิ่ง แวดล้อ ม และสะท้อ นอยู่ใ นแผนด าเนิ น การ (operational plan) เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจได้ว่า ทุก ฝ่ ายขององค์ก รได้
ดาเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ของกิจการ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกลไกที่ทาให้ม่นั ใจว่ากิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทกุ ส่วนในองค์กรสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักที่เป็ นไปด้วยความยั่งยืน ซึง่ รวมถึงเรือ่ งดังต่อไปนี ้
(1) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิต่อพนักงานและ
ลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ เหมาะสมตาม
ความรู ้ ความสามารถ และผลงาน การดูแลสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางาน การอบรม
ส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมถึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานมี
โอกาสพัฒนาทักษะการทางานในด้านอื่น ๆ
(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และคานึงถึงสุขภาพ ความ
ปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การกาหนดคุณภาพสินค้า การติดตามวัดผลความพึงพอใจของ
ลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินค้า รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้อง
กระทาอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า
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(3) ความรับผิดชอบต่อคูค่ า้ โดยมีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็ นธรรม ให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง
ครบถ้วน ปฏิบตั ิตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูค่ า้ เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจ
ระหว่างกันอย่างยั่งยืน
(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนาความรู แ้ ละประสบการณ์ทางธุรกิ จมาพัฒนาโครงการที่สนับสนุนกิจการอันเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมโดยรวม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและความสาเร็จ ในระยะยาว
(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ม่นั ใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่กระทาการใดที่จะส่งผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(6) การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิ ดเผยโปร่งใสภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็ นธรรม
(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยปฏิบัติให้เป็ นไปตามนโยบาย กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ ยวข้องและมี
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น และจัดให้มีช่องทางและกระบวนการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน
(whistle blowing) เกี่ยวกับการทาผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รปั ชั่น
หลักปฏิบัติ 5.3: จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั่งยืน
(1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความจาเป็ นของทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ ทัง้ ทรัพยากรทางการเงิน (financial capital) การ
ผลิต (manufactured capital) ภูมิปัญญา (intellectual capital) บุคลากร (human capital) สังคมและความสัมพันธ์
(social and relationship capital) และธรรมชาติ (natural capital) รวมทัง้ ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมี
ผลกระทบต่อกันและกัน ซึง่ การกาหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตา่ งกันย่อมทาให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ที่ตา่ งกันด้วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจะคานึงถึงผลกระทบและความคุม้ ค่าที่จะ
เกิดขึน้ ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน
(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่ นั ใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ ายจัดการมีการ
ทบทวน พัฒนา ดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ปั จจัยภายในและภายนอกอยูเ่ สมอ
หลักปฏิบัติ 5.4: การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกิจการ รวมทัง้ ดูแลให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
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(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่นั ใจว่า
-

บริษัทฯ ได้ทาตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

-

บริษัทฯ มีระบบการรักษาความปลอดภัย ของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality)

-

การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทัง้ ป้องกันมิให้มีการนา
ข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลีย่ นแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต

-

บริษัทฯ ได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดัง กล่า วในด้า นต่าง ๆ เช่ น การบริห ารความต่อ เนื่ องทางธุ ร กิ จ (business continuity management) การ
บริหารจัดการเหตุการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (incident management)
การบริหารจัดการทรัพย์สนิ สารสนเทศ (asset management) เป็ นต้น

-

บริษัทฯ ได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กาหนดหลักเกณฑ์และปั จจัยใน
การกาหนดลาดับความสาคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิ จ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (business model) เป็ นต้น

(2) คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสีย่ ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
(3) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 6
ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 6.1: การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้ม่นั ใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(1) คณะกรรมการบริษัทเข้าใจความเสีย่ งที่สาคัญของกิจการและอนุมตั ิความเสีย่ งที่ยอมรับได้
(2) คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รบั มอบหมายหน้าที่จากคณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของกิจการ เพื่อเป็ น
กรอบการปฏิบตั ิงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน และดูแลให้มีการ
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเป็ นประจา
(3) ให้ฝ่ายบริหารและผูบ้ ริหารสูงสุดในสายงานที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยความเสี่ยงนัน้ ๆ ประเมินปั จจัยเสี่ยงทัง้ ภายในและ
ภายนอกบริษัทฯ อย่างสม่าเสมอ โดยฝ่ ายบริหารและผูบ้ ริหารสูงสุดต้องทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดความ
เสี่ยง เพื่อกาหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงออกเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงนัน้ หรือ
ลดผลกระทบจากความเสี่ยงนัน้ ๆ รวมถึงต้องติดตามผลให้มีการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดไว้และประสานงานกับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป
(4) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่นั ใจว่า บริษัทฯ ได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึน้ ของความเสีย่ งที่ได้ระบุ
ไว้เพื่อจัดลาดับความเสี่ยง และมีวิธีจดั การความเสี่ยงที่เหมาะสม (เช่น การยอมรับความเสี่ยง (take) การลดหรือการ
ควบคุมความเสีย่ ง (treat) การหลีกเลีย่ งความเสีย่ ง (terminate) และการถ่ายโอนความเสีย่ ง (transfer)) รวมทัง้ ติดตาม
และประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
หลักปฏิบัติ 6.2: ความเป็ นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติ
และหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กาหนดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้ใน “กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ซึง่ รวมถึงหน้าที่ดงั ต่อไปนี ้
(2.1) สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินและการเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน
(2.2) สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(2.3) สอบทานให้กิจการปฏิบตั ิตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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(2.4) พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย ถอดถอนหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
(2.5) พิจารณาและให้ความเห็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ม่นั ใจ
ได้วา่ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ
(2.6) สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รปั ชั่นตามแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิผล เริม่ ตัง้ แต่การประเมินความเสีย่ ง การสร้างระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ตลอดจน
สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รปั ชั่น
ตามที่สายงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมิน แล้วเพื่อมั่นใจว่าบริษัท ฯ มีระบบต่างๆ ในการต่อต้าน
คอร์รปั ชั่นตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(3) คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดให้บริษัทฯ มีกลไกหรือเครือ่ งมือที่จะทาให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมาย เช่น เอือ้ อานวยให้คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเรียกผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
มาให้ขอ้ มูล การได้หารือร่วมกับผูส้ อบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่ เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชี พอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้
(4) คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี
หลักปฏิบัติ 6.3: ความป้ องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และรายงานการมีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ผมู้ ีสว่ นเกี่ยวข้องปฏิบตั ิหน้าที่
บนหลักการที่วา่ การตัดสินใจในการเข้าทาธุรกรรมหรือรายการใดๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ
ผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุน
(1) คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึง่ รวมถึงการกาหนดมาตรการการใช้
ข้อมูลของบริษัทฯ การจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี ้
จะดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และพนักงาน หลักเกณฑ์การใช้และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
(2) คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ไม่ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
รวมทัง้ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง แสวงหาผลประโยชน์สว่ นตัวที่ขดั แย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผูท้ ี่มีสว่ นเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่มี
อานาจอนุมตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ
(3) คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสีย อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระการประชุมและให้
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมี
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นัยสาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมี สว่ นร่วม
ในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
หลักปฏิบัติ 6.4: การต่อต้านคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั่นที่ชัดเจน โดยกาหนดไว้ใน “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชั่น” และได้สอื่ สารในทุกระดับขององค์กรและบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนาไปปฏิบตั ิได้จริง
คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีโครงการหรือแนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สง่ เสริมและ
ปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
หลักปฏิบัติ 6.5: การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริษัทได้กากับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส โดยได้กาหนด
แนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนไว้ใน “นโยบายเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส” ซึง่ รวมถึง
(1) ขอบเขตของการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
(2) แนวทางการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส
(3) การให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือผูแ้ จ้งเบาะแส พยาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
(4) ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึง่ มีมากกว่า 1 ช่องทาง
ทัง้ นี ้ จะจัดให้มีการเปิ ดเผยช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียนไว้ใน website ของบริษัทฯ หรือรายงานประจาปี
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 7
รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 7.1: จัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบดูแลให้ระบบการจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ ถูกต้อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1) จะดูแลให้บคุ ลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ และมีจานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
ผูจ้ ดั ทาบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
(2) จะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลให้แก่ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียตามความจาเป็ นและเหมาะสมอย่างสม่าเสมอสอดคล้อง
กับกฎหมายและคานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสม่าเสมอ ทั้ งนี ้ กรณีที่เป็ น
รายงานทางการเงิน ควรพิจารณาปั จจัยดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(2.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2.2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
(2.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(2.4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
(3) คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาปี แบบ 56-1 สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินและผลการดาเนินงานอย่างเพียงพอ และสนับสนุนให้จดั ทาคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ าย
จัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี ้
เพื่อให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
ฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้
(4) ในกรณีที่การเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใดท่านหนึง่ เป็ นการเฉพาะ กรรมการท่านนัน้ จะดูแลให้
การเปิ ดเผยข้อมูลในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้อง เช่น ข้อมูลการถือหุน้ ของกลุม่ ตน เป็ นต้น
หลักปฏิบัติ 7.2: ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแ ลเพื่อให้บริษัทฯ มีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชาระหนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริม่ มี
สัญญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้
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(2) ในการอนุมตั ิการทารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการบริษัทจะทาให้ม่นั ใจ
ได้ว่า การท ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อ ความต่อ เนื่ อ งในการดาเนิ น กิ จการ สภาพคล่อ งทางการเงิ น หรือ
ความสามารถในการชาระหนี ้
หลักปฏิบัติ 7.3: การแก้ไขปั ญหากรณีประสบปั ญหาทางการเงิน
หากเกิดภาวะที่กิจการประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการบริษัทจะทาให้ม่นั ใจได้ว่า
กิจการมีแผนในการแก้ไขปั ญหาหรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทัง้ นี ้ ภายใต้การคานึงถึงสิทธิของ ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย
(1) กรณีที่กิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชาระหนีห้ รือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิด
และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูล
(2) คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้กิจการกาหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ซึง่ รวมถึงเจ้าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่าเสมอ
(3) คณะกรรมการบริษัทจะทาให้ม่นั ใจได้วา่ การพิจารณาตัดสินใจใด ๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการเงินของบริษัทฯ จะต้อง
เป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิบัติ 7.4: นักลงทุนสัมพันธ์
คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุ นสัมพันธ์ ทาหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผูเ้ กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา
(1) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการสื่อสารและเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา
ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีตอ่ ผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทัง้ มีการสือ่ สารให้เข้าใจตรงกันทัง้
องค์กรในการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว
(2) คณะกรรมการบริษัทจะกาหนดผูท้ ี่รบั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอกโดยเฉพาะ ซึง่ จะเป็ นผูท้ ี่มีความเหมาะสม
กับการปฏิบตั ิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมองค์กร และสามารถสื่อสารกับ
ตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี
(3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกาหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลัก
ปฏิบตั ิในการให้ขอ้ มูล รวมทัง้ กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดั เจน เพื่อให้การสือ่ สารและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักปฏิบัติ 7.5: การเผยแพร่ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล ซึ่งนอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลทัง้
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ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น website ของบริษัทฯ พร้อมทัง้ นาเสนอข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั ซึ่งรวมถึง
ข้อมูลดังต่อไปนี ้
(1) วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
(3) รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารระดับสูง
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานทัง้ ฉบับปั จจุบนั และของปี ก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ ได้นาเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือสือ่ ต่าง ๆ
(7) โครงสร้างการถือหุน้ และโครงสร้างกลุม่ บริษัทฯ
(8) รายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม)
(9) หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้
(10) นโยบายการก ากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษั ท และนโยบายที่ ส าคัญ เช่ น กฎบัต รคณะกรรมการบริษั ท กฎบัต รของ
คณะกรรมการย่อยทุกชุด จรรยาบรรณทางธุรกิจ
(11) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานรับเรือ่ งร้องเรียน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท
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หลักปฏิบัตทิ ี่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอื หุน้
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูถ้ ือหุน้ (Rights of Shareholders) เช่น สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การ
มีสว่ นแบ่งในกาไรของกิจการ การได้รบั ข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอครบถ้วน การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออก
เสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างอิสระและเท่าเทียม การมีสว่ นร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การ
แต่ ง ตั้ง หรื อ ถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ การแต่ ง ตั้ง หรื อ ถอดถอนผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การจัดสรรเงินปั นผล การกาหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่ม
ทุน และการอนุมตั ิรายการพิเศษตามที่กฎหมายกาหนด เป็ นต้น การประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นช่องทางสาคัญที่ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
สามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผูถ้ ือหุน้ ได้ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังคานึงถึงการปฏิบตั ิและคุม้ ครองสิทธิ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่าง
เท่าเทียมและเป็ นธรรม (The Equitable Treatment for Shareholders) ด้วยเช่นกัน
คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบตั ิในการจัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมและอานวยความสะดวกในการใช้
สิทธิของผูถ้ ือหุน้ และเคารพต่อหลักการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
หลักปฏิบัติ 8.1: การมีส่วนร่วมของผู้ถอื หุน้
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรือ่ งสาคัญของบริษัท ดังต่อไปนี ้
(1) กากับดูแลให้เรื่องสาคัญ ทัง้ ประเด็นที่กาหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของ
กิจการ ได้รบั การพิจารณาและ/หรืออนุมตั ิโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเรือ่ งสาคัญดังกล่าวจะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
ผูถ้ ือหุน้
(2) สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้ โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี เพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้
อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม ทัง้ นี ้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนดและประกาศผ่าน website ของบริษัทฯ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(3) กากับดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สทิ ธิของผูถ้ ือหุน้ กล่าวคือ
(3.1) ส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
(3.2) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้า และ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บน website ของบริษัทฯ
(3.3) หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ประกอบด้วย
- วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
- วาระการประชุม โดยระบุวา่ เป็ นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมตั ิ รวมทัง้ แบ่งเป็ นเรือ่ ง ๆ อย่างชัดเจน
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- วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอ
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด โดยนาเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างน้อย 1
คน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
- ข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนนเสียง สิทธิ
ของหุน้ แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือ
หุน้ เอกสารที่ผถู้ ือหุน้ ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จดั
ประชุม เป็ นต้น
หลักปฏิบัติ 8.2: การประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
เอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน ดังต่อไปนี ้
(1)

กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ ือหุน้

(2) ดูแลไม่ให้มีการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผถู้ ือหุน้ จนเกินควร ในกรณีที่ผถู้ ือ
หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้า
ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
(3) ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การลงทะเบียนผูถ้ ือหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้
การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา
(4) ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ดแู ลให้การประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และข้อบังคับของบริษัท ชีแ้ จงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ จัดสรรเวลา
สาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตัง้ คาถามต่ อที่
ประชุมในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
(5) เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญได้ การดาเนินการประชุมผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นไปตามระเบียบวาระการ
ประชุม ที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสือ เชิ ญประชุมผู้ถื อหุ้น และกรรมการในฐานะผู้เข้าร่ว มประชุมและในฐานะผู้ถือหุน้ ไม่
สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
(6) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผูบ้ ริหารสูงสุดด้านการเงิ นของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ
ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ควรเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทุกครัง้ เพื่อให้ผถู้ ือ
หุน้ มีโอกาสซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
(7) ก่อนเริม่ การประชุม ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ทราบจานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุน้ ที่
มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
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(8) ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้ ือหุน้ ใช้สิทธิ ใน
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ
(9) สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และส่งเสริมให้มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุม
ทราบ พร้อมทัง้ บันทึกไว้ในรายงานการประชุม
หลักปฏิบัติ 8.3: มติทปี่ ระชุมและรายงานการประชุมผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การเปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และการจัดทารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
(1) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้บริษัทฯ เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทาการถัดไป
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบน website ของบริษัทฯ
(2) คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้บริษัทฯ นาส่งสาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือภายในระยะเวลาที่กฎหมายหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาหนด
(3) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้บนั ทึกข้อมูลอย่างครบถ้วน อย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(3.1) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
(3.2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของแต่
ละวาระ
(3.3) ประเด็นคาถามและคาตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
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