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หลกัปฏิบติั 1  

บทบาทและความรบัผิดชอบคณะกรรมการบริษทัในฐานะผู้นําองคก์รท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน 

หลกัปฏิบติั 1.1 บทบาทสาํคญัในการเป็นผู้นําองคก์ร 

คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจและตระหนักถงึบทบาทความรบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าซึง่ตอ้งกํากบัดแูลใหบ้รษิทั มกีารบรหิาร

จดัการทีด่ซีึ่งครอบคลุมถงึ (1) การกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย (2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน 

ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสําคญัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมาย และ (3) การตดิตาม ประเมนิผล และดูแล

การรายงานผลการดาํเนินงาน  

หลกัปฏิบติั 1.2 การกาํกบัดแูลกิจการเพือ่สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการกํากบัดูแลกจิการเพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนืเพื่อบรรลุผลสําเร็จใน

การดาํเนินธุรกจิของบรษิทั กล่าวคอื  

(1)  ดาํเนินธุรกจิใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดไดด้ว้ยผลประกอบการทีด่ ีโดยคํานึงถงึการสรา้งคุณค่ากจิการที่ดใีน

ระยะยาว  

(2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมโดยเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง

นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงนิแลว้ ยงัคาํนึงถงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นสาํคญั   

ดว้ยเหน็ถงึความสําคญัในการสรา้งและขบัเคลื่อนวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม คณะกรรมการบรษิทั

จะประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดใีนฐานะผูนํ้าองค์กร และยงัได้จดัให้ม ี“นโยบายและจรรยาบรรณทางธุรกจิ 

(Code of Conduct)” เพื่อเป็นแนวปฏิบตัิในการกํากบัดูแลกิจการที่ดเีป็นลายลกัษณ์อกัษรสําหรบักรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน และยงัไดจ้ดัใหม้กีารสื่อสาร ทําความเขา้ใจ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน

ตระหนักถงึความสาํคญัของเรื่องดงักล่าว ซึง่จะมกีารตดิตามผลการปฏบิตั ิทบทวนนโยบายและการปฏบิตัเิป็น

ประจาํทุกปี  

(3)  ประกอบธุรกจิโดยคาํนึงถงึประโยชน์ต่อสงัคม ควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้มส่ีวนช่วย

ลดผลกระทบดา้นลบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

(4)  ดาํเนินธุรกจิใหส้ามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ  

หลกัปฏิบติั 1.3 ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัยส์ุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีกํ่ากบัดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ (accountability and 

responsibility) ระมดัระวงั (duty of care) ซื่อสตัยสุ์จรติ (duty of loyalty) เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทั โดย 

(1) ตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

รวมถงึนโยบายของบรษิทั  

(2) จัดให้มีกลไกอย่างเพียงพอที่จะมัน่ใจได้ว่าการดําเนินงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และนโยบายต่าง ๆ ของบรษิทั 
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หลกัปฏิบติั 1.4 บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจบทบาท ขอบเขตหน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้กําหนด

ขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรบัผิดชอบให้คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจน

ตดิตามดแูลใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

(1) บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผูท้ีม่บีทบาทสําคญัในการกําหนดทศิทางธุรกิจขององค์กร ตลอดจนกํากบัดูแลการ

บรหิารจดัการองค์กร ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั เพื่อสร้างมูลค่าให้กบักิจการและเพื่อ 

ประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทั และผูถ้อืหุน้ในระยะยาวอย่างยัง่ยนื  

คณะกรรมการบรษิทัจงึไดจ้ดัทาํ “กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้รรมการของบรษิทั

เขา้ใจบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของตน และแสดงไดว้่าจะสามารถปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล และมคีวามโปร่งใส โดยจะมกีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจาํอย่างน้อยปีละ

ครัง้ 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 4 คณะ ซึ่งเป็นผูม้คีวามรูค้วามชํานาญเกี่ยวขอ้ง

กบังานทีเ่ป็นเรื่องเฉพาะตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย เพื่อทําหน้าทีพ่จิารณา กลัน่กรองขอ้มูล และ

เสนอแนะความเหน็และแนวทาง ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย  

 (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 (2.2) คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Committee) 

 (2.3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

 (2.4) คณะกรรมการจดัการ (Management Committee) 

องค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด เพื่อใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการแต่ละคณะ โดยจะมกีารทบทวน

กฎบตัรดงักล่าวเป็นประจาํอย่างน้อยปีละครัง้  

(3) ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการบรษิัทตระหนักถึงความสําคญัในขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบของตน และมอบหมาย

อํานาจการจัดการกิจการให้แก่ฝ่ายจัดการ รวมทัง้ติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมาย  

(3.1) ความรบัผดิชอบหลกัของคณะกรรมการบรษิทั ประกอบดว้ย 

 (ก) พิจารณา อนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นในเรื่องสําคญัที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท เช่น 

กําหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วสิยัทศัน์ เป็นตน้ 

 (ข) สรา้งวฒันธรรมองคก์รใหย้ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ปฏบิตัตินเป็นตน้แบบทีด่ ี 

 (ค) ดแูลโครงสรา้งและการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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(ง) สรรหา พฒันา กําหนดค่าตอบแทน และประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(จ) กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจในปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร  

(3.2) คณะกรรมการบรษิทัร่วมกบัฝ่ายจดัการ มหีน้าทีพ่จิารณา กําหนด และกํากบัดูแลใหม้นีโยบายการดําเนินงาน

ในภาพรวมที่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกิจ โดยฝ่ายจดัการเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตดัสนิใจเพื่อมอบหมายใหฝ่้ายจดัการนําไปดําเนินการ โดยฝ่ายจดัการมหีน้าที่

ดําเนินงานและบรหิารกิจการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการบรษิัทอนุมตัิหรอืให้

ความเหน็ชอบแลว้ และฝ่ายจดัการมหีน้าทีร่ายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างสมํ่าเสมอ  

(ก) กําหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานทางธุรกจิ และงบประมาณประจาํปี 

(ข) จดัใหม้แีละกํากบัดแูลการควบคุมภายในและระบบการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมเพยีงพอ 

(ค) กําหนดอํานาจดาํเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ อาทเิช่น การกําหนดอํานาจ

ในการอนุมตัริายการทางการเงนิ (Line of Authority) เป็นตน้ 

(ง)  กําหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบรหิาร

จดัการบุคคล นโยบายการพฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(จ) ตดิตามดูแลและประเมนิผลการดําเนินงานตามทีไ่ดม้อบหมายใหฝ่้ายจดัการดําเนินงานตามนโยบาย

และแผนทีกํ่าหนดไว ้

(ฉ) กํากบัดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กต้องครบถว้น และมคีวามน่าเชื่อถอืต่อสาธารณะ ทัง้ขอ้มลูทาง

การเงนิ และขอ้มลูทีไ่ม่ใชข่อ้มลูทางการเงนิ  

ทัง้น้ี ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้ดําเนินการจดัการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่

คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัแิล้ว โดยฝ่ายจดัการจะรบัผดิชอบการตดัสนิใจดาํเนินงานต่าง ๆ ทัง้ในดา้นการ

ดาํเนินธุรกจิ การตลาด การขาย การจดัซื้อจดัจา้ง การจดัการทรพัยากร การบรหิารงานบุคคล และดา้นการ

บรหิารงานทัว่ไป เป็นตน้  
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หลกัปฏิบติั 2 

กาํหนดวตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

หลกัปฏิบติั 2.1 การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัอย่างยิง่ต่อการกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัในการดําเนินธุรกิจของ

กิจการให้สามารถเติบโตคู่กบัสงัคมด้วยความยัง่ยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน       

ผูถ้อืหุน้ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม และสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีอ่ยู่ภายใตห้ลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(1) คณะกรรมการบริษัทรบัผิดชอบดูแลในการกําหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกั (objectives) ที่ชดัเจน 

เหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและสงัคม สามารถใช้เป็นแนวคดิหลกัในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ 

(business model) และสื่อสารใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจดัทาํเป็นวสิยัทศัน์ และ

ค่านิยมร่วมขององคก์ร (vision and values) หรอืวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes)  

(2) เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) 

ทีส่ามารถสรา้งคุณค่าใหท้ัง้แก่กจิการ ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไป โดยพจิารณาถงึ  

(ก) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่าง ๆ รวมทัง้การนํานวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่าง

เหมาะสม 

(ข) ความตอ้งการของลูกคา้และผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

(ค) ความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการ 

(3) ค่านิยมขององค์กรจะมส่ีวนหน่ึงทีส่ะทอ้นคุณลกัษณะของการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี เช่น ความรบัผดิชอบใน 

ผลการกระทาํ (accountability) ความเทีย่งธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอาใจใส่ (due 

consideration of social and environmental responisbilities) เป็นตน้ 

(4) คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิการสื่อสารและเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่

ในการตดัสนิใจและการดาํเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั เพื่อเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

หลกัปฏิบติั 2.2 กลยุทธท์างธรุกิจและแผนงานประจาํปีสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกั 

วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธท์างธุรกจิ ทัง้ประจาํปีและระยะกลาง จะตอ้งสอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัของกจิการ โดยมกีารนํานวตักรรม และเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม และปลอดภยั 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจําปี สอดคล้องกับ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ โดยคํานึงถงึปัจจยัแวดล้อม โอกาส และความเสีย่งทีบ่รษิทัยอมรบั

ได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทํากลยุทธ์ระยะกลาง (3 ถึง 5 ปี) ด้วย เพื่อให้มัน่ใจว่ากลยุทธ์และแผนงาน

ประจาํปีไดค้าํนึงถงึผลกระทบในระยะเวลาทีย่าวขึน้และสามารถคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

(2)  ในการกําหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปี คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมผีลกระทบต่อผู้มส่ีวนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งตลอดสาย value chain รวมทัง้

ปัจจยัต่าง ๆ ที่อาจมผีลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบรษิัท โดยมกีลไกที่ทําให้เขา้ใจความต้องการของ                     

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยี  
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(3) ในการกําหนดกลยุทธ ์คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้กีารส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรม และนํานวตักรรม 

และเทคโนโลยมีาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขนัและตอบสนองความต้องการของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

โดยยงัคงอยูบ่นพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(4) เป้าหมายทีกํ่าหนดจะต้องเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิและศกัยภาพขององค์กร โดยคณะกรรมการ

บรษิทัจะกําหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ โดยการบรรลุเป้าหมายจะต้องมาจากการประกอบ

ธุรกจิอย่างสุจรติ เทีย่งตรง และโปร่งใส  

(5) คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลให้มกีารสื่อสารวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร ผ่านวสิยัทศัน์ 

พันธกิจ และค่านิยมองค์กร รวมทัง้กลยุทธ์และแผนงาน ให้ทุกคนในกลุ่มบริษัทรับทราบและเข้าใจถึง

ความสาํคญัโดยทัว่กนั 

(6) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการดําเนินงานทีเ่หมาะสม รวมทัง้

ตดิตามการดาํเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปี  
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หลกัปฏิบติั 3 

เสริมสร้างคณะกรรมการบริษทัท่ีมปีระสิทธิผล 

หลกัปฏิบติั 3.1 โครงสร้าง องคป์ระกอบ และคณุสมบติักรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ในเรื่อง

องค์ประกอบ คุณสมบตัิ ความเชีย่วชาญ ประสบการณ์ จํานวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัธุรกิจ สดัส่วนกรรมการอสิระ 

เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมและจาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีกํ่าหนดไว ้ โดยรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง

ไดกํ้าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมคีวามรู้ความสามารถ เป็นผู้มบีทบาทสําคญัในการ

กําหนดนโยบายของกลุ่มบรษิทั โดยร่วมกบัฝ่ายจดัการ วางแผนการดาํเนินงานทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจน

กําหนดนโยบายการเงนิ การบรหิารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มบีทบาทสําคญัในการกํากบัดูแล

ตรวจสอบ และประเมนิผลการดาํเนินงานของบรษิทั และผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารระดบัสงูใหเ้ป็นไปตาม

แผนทีว่างไว ้

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระ ในจํานวนและคุณสมบตัิตามที่ประกาศที่

เกีย่วขอ้งของสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน

กําหนด  

 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิัทประกอบด้วยกรรมการที่มคุีณสมบตัิ

หลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุ 

ที่จําเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าจะได้คณะกรรมการบรษิทั

โดยรวมทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม และมกีรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารอย่างน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิ

หรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัดาํเนินกจิการอยู่ 

(2) คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณากําหนดจํานวนกรรมการให้มคีวามเหมาะสมกบัขนาด ประเภท และความ

ซบัซ้อนของธุรกจิของบรษิทั เพื่อใหก้รรมการสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยคณะกรรมการ

บริษัทต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

(3) คณะกรรมการบรษิัทจะมสีดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บรหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารที่สะท้อน

อํานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สามารถให้

ความเห็นเกี่ยวกบัการทํางานของฝ่ายจดัการได้อย่างอิสระ และกรรมการอิสระมจีํานวนและคุณสมบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ทัง้น้ี จะมีการดูแลให้กรรมการอิสระทํางานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททัง้หมดได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีความ

หลากหลายและขอ้มลูกรรมการ อาท ิอายุ เพศ ประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ จํานวนปีที่

ดาํรงตําแหน่งกรรมการและการดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ในรายงานประจําปี และบน 

website ของบรษิทั 
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หลกัปฏิบติั 3.2 บทบาทและหน้าท่ีของประธานกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบและการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั เอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ 

(1) ประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัได้

กําหนดบทบาทและอํานาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไวอ้ย่างชดัเจนเพื่อไม่ให้

คนใดคนหน่ึงมอํีานาจโดยไม่จาํกดั  

(2) การแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2.1) บทบาทหน้าทีห่ลกัของประธานกรรมการ  

(ก) เป็นผูนํ้าของคณะกรรมการบรษิทั กํากบั ตดิตาม และดูแลใหม้ัน่ใจไดว้่า การปฏบิตัหิน้าที่

ของคณะกรรมการบรษิทัมปีระสทิธภิาพและบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ

องคก์ร 

(ข) สนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่จีรยิธรรม 

และก่อใหเ้กดิการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(ค) กําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยหารอืร่วมกบัประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

และมมีาตรการดแูลใหเ้รื่องสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(ง) จดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเดน็สาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั ส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ 

ใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

(จ) เสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

และระหว่างคณะกรรมการบรษิทั และฝ่ายจดัการ 

 (2.2) บทบาทหน้าทีห่ลกัของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

 (ก) เป็นผูนํ้าของฝ่ายจดัการ  

 (ข) พจิารณาและจดัทาํนโยบาย กลยุทธ์ ภารกจิ เป้าหมายทางการเงนิ แผนงานทางธุรกจิ และ

งบประมาณประจาํปี เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ

 (ค) บริหารจัดการ กํากับดูแล และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจ และ/หรือ บริหารงาน

ประจําวันเพื่อประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกั 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รบัมอบหมาย และ/หรอื 

อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

 (ง) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และพฒันาการดําเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และ/หรือ

บริษัทร่วม เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดีตามเป้าหมาย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้มีผล

ประกอบการทีด่ขี ึน้ 

 (จ) ออกหลักเกณฑ์ ประกาศ และคําสัง่ที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับ

นโยบายของบรษิทัและเพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานของบรษิทัอย่างมปีระสทิธภิาพ  



8 

 

 (ฉ) ออกระเบียบ ขัน้ตอน และวิธปีฏิบตัิงานตามความเหมาะสม และดูแลให้บุคลากรในฝ่าย

ต่างๆ ดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และเป้าหมายของแต่ละฝ่ายได้อย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมถงึพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง 

 (ช) พิจารณาอนุมตัิการดําเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ตลอดจนการดําเนินงานที่เป็น

รายการสนับสนุนธุรกจิปกตขิองบรษิทั ซึง่มเีงือ่นไขทางการคา้ทัว่ไป ทัง้น้ี ภายใตบ้งัคบัของ

หลกัเกณฑข์องสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกีย่วกบัการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการไดม้าจาํหน่าย

ไปซึง่สนิทรพัย ์ 

 (ซ) มอบอํานาจช่วง และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลหรอืกลุ่มบุคคลอื่นใดปฏบิตังิานทีกํ่าหนดใน

นามของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทัง้น้ี การมอบอํานาจช่วง และ/หรือการมอบหมาย

ดงักล่าวจะต้องอยู่ภายใตข้อบเขตอํานาจทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบอํานาจ ระเบยีบ กฎเกณฑ์ 

หรอืมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั อย่างไรก็ตาม การมอบหมายขา้งต้นจะต้องไม่เป็น

การมอบอํานาจช่วงหรอืมอบหมายทีท่าํใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืผูไ้ดร้บัมอบอํานาจ

ใด ๆ ทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืความขดัแยง้กบับรษิทั สามารถอนุมตัธิุรกรรม

ดงักล่าวได้  ในกรณีน้ีประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารไม่มอํีานาจในการอนุมตัิธุรกรรมดงักล่าว 

โดยต้องเสนอธุรกรรมดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(แล้วแต่กรณี) พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ เวน้แต่ธุรกรรมดงักล่าวเป็นธุรกรรมปกตแิละ

มีหลักเกณฑ์เดียวกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (arm's length) ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัการทีค่ณะกรรมการของบรษิทัไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ 

 (ฌ) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายและไดร้บัมอบอํานาจจากคณะกรรมการบรษิทั 

(3) ในกรณีทีป่ระธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไม่ไดแ้ยกจากกนัอย่างชดัเจน คณะกรรมการบรษิทัจะ

ส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ โดยจะพิจารณากําหนดให้

องคป์ระกอบคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่ากึง่หน่ึง และ/หรอื แต่งตัง้กรรมการอสิระ

คนหน่ึงร่วมพจิารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยอาจแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการอสิระ 

(Lead Independent Director)1 

(4) คณะกรรมการบริษัทมนีโยบายให้กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจากวนัที่ได้รบัการ

แต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก อย่างไรก็ด ีคณะกรรมการบรษิทัอาจเสนอแต่งตัง้กรรมการ

อิสระนัน้ให้ดํารงตําแหน่งต่อไปหากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความจาํเป็นต่าง ๆ อย่างสมเหตุสมผล และเพื่อประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั  

(5) เพื่อให้เรื่องสําคญัได้รบัการพจิารณากลัน่กรองโดยละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณา

แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลัน่กรองข้อมูล และเสนอแนะแนวทาง

พิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท โดยองค์ประกอบ อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการชุดย่อย แสดงอยู่ในกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 

(6) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครัง้ของการประชุม จํานวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมในปีทีผ่่าน

มา รวมถงึรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย ตามทีก่ฎหมายหรอืประกาศทีเ่กีย่วขอ้งกําหนด 

 
1 อนุมตัโิดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2564 โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2564 
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หลกัปฏิบติั 3.3 การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการมกีระบวนการที่โปร่งใสและชดัเจน เพื่อให้ได้

กรรมการทีม่คุีณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีกํ่าหนดไว ้

(1) คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อทําหน้าที่สรรหาบุคคลที่

เหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการของบรษิทั ซึง่อาจมปีระธานเป็นกรรมการอสิระ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะจดัให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และวธิกีาร    

สรรหาบุคคล เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทําให้คณะกรรมการบริษัท มีความรู้ความชํานาญที่

เหมาะสม รวมทัง้มกีารพจิารณาประวตัขิองบุคคลดงักล่าวและเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษิทั ก่อนจะ

นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ นอกจากน้ี ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัขอ้มลูอย่างเพยีงพอเกีย่วกบั

บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะจดัใหม้กีารทบทวนหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการ

เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ ในกรณีที่

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดมิ จะคํานึงถงึผลการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

กรรมการรายดงักล่าวประกอบดว้ย 

(4) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อให้

คําปรึกษาและแนะนําในการดําเนินการขา้งต้น จะจดัใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลของที่ปรึกษานัน้ไว้ในรายงาน

ประจาํปี รวมทัง้ความเป็นอสิระหรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

หลกัปฏิบติั 3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มอํีานาจพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ  ดงันัน้ ในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ระชุม       

ผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมคีวามเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบ จงูใจใหค้ณะกรรมการบรษิทันําพาองคก์รใหด้าํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

(1) คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัตัง้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ่งอาจมปีระธานเป็นกรรมการ

อสิระ เพื่อทาํหน้าทีพ่จิารณานโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  

(2) ค่าตอบแทนกรรมการ สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ 

ขอบเขต บทบาท และความรบัผดิชอบ (accountability and responsibility) รวมถงึประโยชน์ทีบ่รษิทัคาดวา่จะ

ได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น (เช่น 

คณะกรรมการชุดย่อย) จะได้รับการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม โดยอยู่ในลักษณะที่

เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมทีป่ระกอบธุรกจิเดยีวกนัและบรษิทัทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนั  

(3) ผูถ้อืหุน้เป็นผูอ้นุมตัโิครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ไม่ว่าจะกําหนดในรูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไม่

เป็นตวัเงนิ  โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีพ่จิารณากําหนดค่าตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม ทัง้ค่าตอบแทน

ในอตัราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจํา เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (เช่น โบนัส 

บําเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกบัมลูค่าทีบ่รษิทัไดส้รา้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ สอดคล้องกบัธุรกจิ/อุตสาหกรรมเดยีวกนั และ

ไม่อยู่ในระดบัทีส่งูเกนิไปจนทาํใหเ้กดิการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้ 
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(4) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีารเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทีส่ะทอ้น

ถงึภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจาํนวนของค่าตอบแทนดว้ย ทัง้น้ี จํานวน

เงนิค่าตอบแทนทีเ่ปิดเผย จะรวมถงึค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละท่านไดร้บัจากการเป็นกรรมการของบรษิทั

ย่อย (หากม)ี ดว้ย 

(5) ในกรณีที่มีการแต่งตัง้บุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเพื่อให้

คําปรึกษาและแนะนําในการดําเนินการขา้งต้น จะจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลของที่ปรึกษานัน้ไว้ในรายงาน

ประจาํปี รวมทัง้ความเป็นอสิระหรอืไม่มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

หลกัปฏิบติั 3.5 การปฏิบติัหน้าท่ีและจดัสรรเวลาอย่างเพียงพอของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการทุกท่านมคีวามรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหน้าที่และจดัสรรเวลาอย่าง

เพยีงพอ 

(1) คณะกรรมการบริษัทมีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน โดยบริษัทจะจดัให้มีการ

ปฐมนิเทศแก่กรรมการใหม่ เพื่อแนะนําภาพรวมของธุรกจิ แนวทางการดําเนินงาน รวมถงึใหข้อ้มูลอื่น ๆ ที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่   

(2) คณะกรรมการบริษัทมนีโยบายวางหลกัเกณฑ์ในการดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบยีนอื่นของกรรมการ     

ไม่ควรเกนิ 5 แห่ง เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัไดอ้ย่างเพยีงพอ 

และจดัใหม้รีะบบการรายงานการดาํรงตําแหน่งอื่นของกรรมการและเปิดเผยใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 

(3) ในกรณีที่กรรมการดํารงตําแหน่งกรรมการ หรอืผู้บรหิาร หรอืมส่ีวนได้เสยี ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม ใน

กจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มูลของบรษิทั เพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมการ

บรษิทัจะกําหนดมาตรการป้องกนัอย่างเพยีงพอและมกีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม กล่าวคอื 

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั มหีน้าทีต่อ้งรายงานส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่คณะกรรมการบรษิัทกําหนด เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่

อาจจะเกดิขึน้ และหา้มมส่ีวนร่วมในการพจิารณาและอนุมตัเิรื่องนัน้ ๆ ในกรณีทีต่นเองมส่ีวนไดเ้สยีในเรื่องที่

บรษิทัจะเขา้ทาํรายการดงักล่าว   

(4) คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ

จาํนวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขี ึน้ในรอบปี 

หลกัปฏิบติั 3.6 การกาํกบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทย่อยและ      

บรษิทัร่วม ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการ และจะตดิตามดูแลใหบ้รษิทัย่อยและบรษิทัร่วมมคีวามเขา้ใจถูกต้องตรงกนั 

โดยการกําหนดนโยบายการกํากบัดแูลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่รวมถงึ  

(1) การแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อํีานาจควบคุมในบรษิทัย่อย  

(2) การกําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัตามขอ้ (1) และใหต้วัแทน

ของบริษัทดูแลให้การปฏิบตัเิป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บรษิัทย่อยมผีู้ร่วมลงทุนอื่น 

ตวัแทนของบรษิทัจะทําหน้าทีอ่ย่างดทีีสุ่ดเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัย่อย และใหส้อดคล้องกบันโยบายของ

บรษิทั 
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(3) ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัย่อยทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอและการทาํรายการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานการทํารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั การได้มาหรอื

จาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การทาํรายการอื่นทีส่าํคญั เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การเลกิบรษิทัย่อย เป็นตน้ 

ทัง้น้ี หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกจิการอืน่อย่างมนัียสําคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่

รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 50 และจํานวนเงนิลงทุนหรอือาจต้องลงทุนเพิม่เตมิมนัียสําคญัต่อบรษิทั ในกรณี

ที่จําเป็น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้กีารจดัทํา shareholder agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิด

ความชดัเจนเกี่ยวกบัอํานาจในการบรหิารจดัการและการมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องสําคญั การตดิตาม

ผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและ

กําหนดเวลา 

หลกัปฏิบติั 3.7 การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีป่ระจาํปีของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

ชุดยอ่ย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมนิจะถูกนําไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 

(1) คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะประเมนิผลการปฏิบตัิงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้

คณะกรรมการร่วมกนัพจิารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรบัปรุงแก้ไขต่อไป โดยกําหนดบรรทดัฐานทีจ่ะใช้

เปรยีบเทยีบกบัผลการปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑ ์

(2) ในการประเมนิผลการปฏิบตัิงาน อย่างน้อยต้องเป็นวธิปีระเมนิด้วยตนเอง (self-evaluation) หรอือาจใชว้ธิี

ประเมินแบบไขว้ (cross-evaluation) ร่วมด้วยตามความเหมาะสม และเปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และ     

ผลการประเมนิในภาพรวมไวใ้นรายงานประจาํปี 

(3) คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาจดัใหม้ทีีป่รกึษาภายนอกช่วยในการกําหนดแนวทางและเสนอแนะประเดน็

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการดว้ยกไ็ด ้และเปิดเผยการดาํเนินการดงักล่าวไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 

(4) ผลการประเมนิของคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะถูกนําไปใช้ประกอบพจิารณาความ

เหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบติั 3.8 การเสริมสร้างทกัษะและพฒันาความรู้แก่กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้กรรมการแต่ละท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนใหก้รรมการทุกท่านไดร้บัการเสรมิสรา้ง

ทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสมํ่าเสมอ  

 (1) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่าบุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่จะไดร้บัการแนะนําและมขีอ้มูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึ่งรวมถงึความเขา้ใจในวตัถุประสงค์ เป้าหมาย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยม 

ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทางการดาํเนินธุรกจิของกจิการ 

(2) คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้กรรมการได้รบัการพฒันาองค์ความรู้ที่จําเป็นอย่างต่อเน่ือง โดยมนีโยบาย

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั เขา้ร่วมการสมัมนาและศกึษาในหลกัสูตร

การอบรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ ตามความเหมาะสมของขอบเขตความรบัผดิชอบ และภาระหน้าที่ทีไ่ดร้บั

มอบหมายของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละท่าน 
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(3) คณะกรรมการบรษิัทจะสนับสนุนและส่งเสรมิใหก้รรมการทุกท่านมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบักฎหมาย กฎเกณฑ์ 

มาตรฐานความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ได้รบัทราบขอ้มูลที่เป็น

ปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ 

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ืองของ

คณะกรรมการบรษิทัในรายงานประจาํปี 

หลกัปฏิบติั 3.9 การประชุมคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทจะดูแลให้มัน่ใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการบรษิัทเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลที่จําเป็น และมเีลขานุการบรษิัทที่มคีวามรู้และประสบการณ์ที่จําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบรษิทั  

(1) กําหนดการประชุม จาํนวนการประชุม  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจํานวนการประชุมให้มีเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบรษิัท และลกัษณะการดําเนินธุรกจิของบรษิทั โดยจะกําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการ

บรษิทัไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครัง้ และต้องมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อรอบปี

บญัช ีโดยจะกําหนดตารางวนัประชุมล่วงหน้าทัง้ปี เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้ 

(2) ระเบยีบวาระการประชุม หนังสอืเชญิประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 

คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการบรษิัท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของ

บรษิทั และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง มกีารกําหนดระเบยีบวาระการประชุมทีช่ดัเจน ซึ่งอาจมวีาระพเิศษ

ได้ตามความจําเป็น โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านรวมทัง้ฝ่ายจดัการ สามารถเสนอเรื่องที่เป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทั เขา้สู่วาระการประชุม  ประธานกรรมการหรอืเลขานุการบรษิทัตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

ประธานกรรมการ จะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุม (ในรูปแบบเอกสาร และ/หรอื 

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามระยะเวลาทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั 

กําหนดก่อนวนัประชุม ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัเอกสารและมเีวลาศกึษา

ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม  

(3) การประชุม การนําเสนอ และรายงานการประชุม 

(3.1) ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการอาจเชญิฝ่ายจดัการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั

วาระนัน้ ๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซกัถามหรือให้ขอ้มูลเพิม่เติมในฐานะที่เกี่ยวขอ้งกับเรื่อง

ดังกล่าว และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีโอกาสรู้จ ักฝ่ายจดัการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้

ประกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดตําแหน่ง  

(3.2) คณะกรรมการบรษิัท สามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จําเป็นเพิม่เติมไดจ้ากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เลขานุการบรษิทั หรอืผูบ้รหิารระดบัสูงอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายทีกํ่าหนด และ

ในกรณีทีจ่าํเป็น คณะกรรมการบรษิทัอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพี

ภายนอก โดยถอืเป็นค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

(3.3) ภายหลงัการประชุม คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดัทํารายงานการ

ประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณา 
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(4) การประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิทัอาจจดัใหม้กีารประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเปิดโอกาส

ให้มกีารประชุมระหว่างกนัเองตามความจําเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความ

สนใจ โดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ย และจะแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย 

(5) เลขานุการบรษิทั 

(5.1) คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้เลขานุการบรษิทั โดยพจิารณาคุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม

ทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นการใหค้ําแนะนําเกี่ยวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทีค่ณะกรรมการบรษิัท

จะต้องทราบ ดูแลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการบรษิัท เอกสารสําคญัต่าง ๆ และ

กจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทั

ในรายงานประจาํปีและบน website ของบรษิทั 

(5.2) เลขานุการบรษิัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สุจริต 

รวมทัง้ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

   เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เลขานุการบรษิทั มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี 

(ก) จดัทาํและเกบ็รกัษาเอกสารของบรษิทั ดงัตอ่ไปน้ี 

- ทะเบยีนกรรมการ 

- หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

- หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

- รายงานประจาํปี 

(ข) เก็บรกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร และจดัส่งสําเนา

รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ซึง่จดัทาํโดยกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั 

ให้กบัประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนับแต่

วนัทีบ่รษิทั ไดร้บัรายงานนัน้ 

(ค) ดาํเนินการเกีย่วกบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ 

(ง) ให้คําแนะนําเกี่ยวกบัขอ้กําหนดและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร

ควรรบัทราบ 

(จ) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรือ ตามที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(5.3) คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้ลขานุการบรษิทัไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันาความรูท้ี่

จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ เลขานุการบรษิัทต้องเขา้

อบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในวชิาชพีเลขานุการบรษิัทในหลกัสูตรรบัรอง (certified program) เช่น 

IOD หรอืสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย เป็นตน้ 
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(5.4) ในกรณีทีเ่ลขานุการบรษิทัพน้จากตําแหน่งหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้

เลขานุการบรษิทัคนใหม่ภายใน 90 วนันับแต่วนัที่เลขานุการบรษิทัคนเดมิพน้จากตําแหน่งหรอืไม่

อาจปฏิบตัิหน้าที ่และให้คณะกรรมการบรษิัทมอํีานาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหน่ึงปฏบิตัิ

หน้าทีแ่ทนในช่วงเวลาดงักล่าว 
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หลกัปฏิบติั 4 

สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัปฏิบติั 4.1 การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และการพฒันาผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษัทจะดําเนินการเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บรหิาร

ระดบัสงู ทีม่คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่าํเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

(1) คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให ้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละ

วธิกีารสรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อดาํรงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

(2) คณะกรรมการบรษิทั จะตดิตามดแูลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดแูลใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสม  

(3) เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน พจิารณาและจดัให้มแีผนสบืทอดตําแหน่ง (succession plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบื

ทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบทอดตําแหน่งต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบ 

(4) คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและสนับสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง ไดร้บัการอบรม

และพฒันาเพื่อเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน  

(5) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั อาจดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัอื่นได ้แต่

ในการเป็นกรรมการดงักล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน และห้ามมใิหป้ระกอบธุรกจิ

หรอืมส่ีวนร่วมในธุรกจิทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัหรอืเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั และบรษิทัย่อย หรอื

เขา้เป็นหุน้ส่วน หรอืกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั 

และบรษิทัย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรอืประโยชน์ของบุคคลอื่น  

หลกัปฏิบติั 4.2 โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทั จะกํากบัดแูลใหม้กีารกําหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมนิผลทีเ่หมาะสม 

(1) คณะกรรมการบรษิัทมนีโยบายในการกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร ผูบ้รหิารระดบัสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏบิตังิานใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมาย

หลกัขององคก์ร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว ซึง่รวมถงึ 

(1.1) การพจิารณาความเหมาะสมของโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ป็นเงนิเดอืน ผลการดําเนินงานระยะสัน้ 

(เช่น โบนัส) และผลการดาํเนินงานระยะยาว (เช่น โครงการทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์แก่พนักงานในรปูแบบ   

ต่าง ๆ เป็นตน้) 

(1.2) นโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่สําคญั เช่น ระดบัค่าตอบแทน

เทยีบเท่าไดก้บัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการดาํเนินงานของกจิการ เป็นตน้ 

(1.3) นโยบายเกีย่วกบัเกณฑก์ารประเมนิผล และการสื่อสารใหเ้ป็นทีร่บัทราบ 
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(2) คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พจิารณาและกําหนด

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอแนะต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาอนุมตัิ โดยหลกัเกณฑ์การประเมนิผลงานควรจูงใจใหป้ระธานเจ้าหน้าที่

บริหารสามารถบริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว โดยจะสื่อสารใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบเกณฑ์การประเมนิเป็น

การล่วงหน้า และประเมินผลงานเป็นประจําทุกปี ทัง้น้ี ประธานกรรมการจะเป็นผูส้ื่อสารผลการพจิารณา 

รวมทัง้ประเดน็เพื่อการพฒันาใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบ 

(3) คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน พจิารณาหลกัเกณฑแ์ละ

ปัจจยัในการประเมนิผลงานและอนุมตัโิครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสูง โดยใหป้ระธานเจา้หน้าที่

บรหิารเป็นผูจ้ดัทาํและเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน2  

(4) คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จดัให้มีการกําหนด

หลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมนิผลงานสําหรบัทัง้องคก์ร โดยใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูจ้ดัทาํและ

เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน3 

หลกัปฏิบติั 4.3 โครงสร้างและความสมัพนัธข์องผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายในการทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธ์ของผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ

บรหิารงานของกจิการและอํานาจในการควบคุมการบรหิารจดัการกจิการ เพื่อมใิหเ้ป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

คณะกรรมการบรษิทั และจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมกจิการอย่างเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 4.4 การพฒันาทกัษะบุคลากร 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีจํานวน ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ

แรงจงูใจทีเ่หมาะสม 

(1) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มกีารบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคล้องกบัทศิทางและกลยุทธ์ขององค์กร 

พนักงานในทุกระดบัมคีวามรู้ ความสามารถ แรงจูงใจทีเ่หมาะสม และได้รบัการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม เพื่อ

รกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชพี เพื่อดแูลใหพ้นักงานมกีารออมอย่างเพยีงพอ

สาํหรบัรองรบัการเกษยีณ รวมทัง้สนับสนุนใหพ้นักงานมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารจดัการเงนิ การเลอืก

นโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอายุ ระดบัความเสีย่ง เป็นตน้ 

  

 
2 อนุมตัโิดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2564 โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2564 
3 อนุมตัโิดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2564 โดยมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่20 มกราคม 2564 
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หลกัปฏิบติั 5 

ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั 5.1 สร้างนวตักรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ มีคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมทีก่่อให้เกิดมลูค่าแก่ธุรกจิ ควบคู่ไปกบัการสร้าง

คุณประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

(1) คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามสําคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิใหเ้กดินวตักรรม และดูแลใหฝ่้าย

จดัการนําไปเป็นส่วนหน่ึงในการทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการดําเนินงาน และการตดิตาม

ผลการดาํเนินงาน 

(2) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง ทัง้ในแง่รูปแบบธุรกจิ (business model) แนวคดิ มุมมองในการออกแบบและพฒันาสนิค้าและ

บรกิาร การวจิยั การปรบัปรุงกระบวนการผลติและกระบวนการทํางาน รวมทัง้การร่วมมอืกบัคู่คา้ เพื่อการ

สรา้งประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่กจิการ ลูกคา้ คู่คา้ สงัคม และสิง่แวดล้อม และไม่สนับสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่

เหมาะสม ผดิกฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม 

หลกัปฏิบติั 5.2 ประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 

คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ

สะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (operational plan) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดําเนินการสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยุทธ ์(strategies) ของกจิการ 

ด้วยคํานึงบทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (roles of stakeholders)  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มกีลไกที่ทําให้มัน่ใจว่า

กจิการประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้ส่ีวนไดเ้สยี เพื่อ

เป็นแนวทางใหทุ้กส่วนในองคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื 

(1) ความรบัผดิชอบต่อพนักงานและลูกจา้ง  

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งและปฏบิตัติ่อพนักงานและลูกจา้งอย่างเป็นธรรมและ

เคารพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ การกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่ป็นธรรม การจดัสวสัดกิารให้

เป็นไปตามกฎหมายหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามยัและความปลอดภัยในการ

ทาํงาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพ และส่งเสรมิความกา้วหน้า รวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นักงานมโีอกาส

พฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอื่น ๆ 

(2) ความรบัผดิชอบต่อลูกคา้  

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง และคํานึงถงึสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม 

การเก็บรกัษาขอ้มูลลูกค้า การบรกิารหลงัการขาย ตลอดช่วงอายุสนิค้าและบรกิาร การติดตามวดัผลความ  

พงึพอใจของลูกคา้เพื่อการพฒันาปรบัปรุงสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิ

การขาย (sales conduct) ต้องกระทําอย่างมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ทําให้เกิดความเขา้ใจผดิ หรอืใช้ประโยชน์

จากความเขา้ใจผดิของลูกคา้ 
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(3) ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้  

มกีระบวนการจดัซื้อจดัจ้างและเงื่อนไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม ช่วยให้ความรู้ พฒันาศกัยภาพและ

ยกระดบัความสามารถในการผลติและใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชนและ

ปฏิบตัิต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและ

ประเมนิผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอย่างยัง่ยนื 

(4) ความรบัผดิชอบต่อเจา้หน้ี 

 ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงื่อนไขต่าง ๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั รวมถงึภาระผูกพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดขอ้หน่ึงหรอืมเีหตุทาํใหผ้ดินัดชาํระหน้ี ตอ้งรบีแจง้ใหเ้จา้หน้ีทราบ

โดยไม่ปกปิดขอ้เทจ็จรงิ เพื่อร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล ทัง้น้ี บรษิทัจะ

ดําเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อใหก้ารดําเนินงานเตบิโตยัง่ยนืและมฐีานะทางการเงนิที่

มัน่คงและสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่เจา้หน้ี 

(5)  ความรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม 

นําความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาโครงการที่สามารถสรา้งเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็น

รปูธรรม มกีารตดิตามและวดัผลความคบืหน้าและความสาํเรจ็ในระยะยาว 

(6)  ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  

ป้องกนั ลด จดัการ และดูแลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัจะไม่สรา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่ง

ครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (สําหรับการผลิต ขนส่ง หรือในสํานักงาน) การใช้น้ํา การใช้

ทรพัยากรหมุนเวยีน การดูแลและฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชวีภาพทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการประกอบธุรกจิ 

การปลดปล่อยและจดัการของเสยีทีเ่กดิจากการประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

(7) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากบัดแูล 

 ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบั และระเบยีบของหน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง

อย่างเคร่งครดั   

(8)        การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  

ประกอบธุรกจิอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(9) การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั  

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง จดัใหม้นีโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชนั 

และประกาศนโยบายดงักล่าวต่อสาธารณะ โดยอาจเขา้ร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายในการต่อต้านการทุจรติและ  

คอร์รปัชนั รวมถงึสนับสนุนใหบ้รษิทัอื่น ๆ และคู่คา้ เหน็ถงึความสําคญัและสนับสนุนใหม้กีารดําเนินงานดา้น

การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชนั  

หลกัปฏิบติั 5.3 จดัสรรทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจดัสรรและจดัการทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล โดยคํานึงถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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(1) คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความจําเป็นของทรพัยากรทีต่้องใช้ ทัง้ทรพัยากรทางการเงิน (financial 

capital) การผลติ (manufactured capital) ภูมปัิญญา (intellectual capital) บุคลากร (human capital) สงัคม

และความสมัพนัธ ์(social and relationship capital) และธรรมชาต ิ(natural capital) รวมทัง้ตระหนักว่าการใช้

ทรพัยากรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั ซึ่งการกําหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) ที่ต่างกนั

ย่อมทําใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยากรทีต่่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกจิ คณะกรรมการ

บริษัทจะคํานึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมี

จรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบ และสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกจิการ ฝ่ายจดัการมี

การทบทวน พฒันา ดูแลการใช้ทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยคํานึงถึงการ

เปลีย่นแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกอยู่เสมอ 

หลกัปฏิบติั 5.4 การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้กีรอบการกํากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์รทีส่อดคล้อง

กับความต้องการของกิจการ รวมทัง้ดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหก้จิการสามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการ 

(1) คณะกรรมการบรษิัทจะจดัให้มนีโยบายเพื่อจดัสรรและบริหารทรพัยากรด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมี

เจตนารมณ์เพื่อจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการดําเนินธุรกิจและกําหนดแนวทางเพื่อรองรบัในกรณีทีไ่ม่

สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีกํ่าหนดไว ้ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่า 

- บรษิทัไดท้ําตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- บรษิทัมรีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูในการรกัษาความลบั (confidentiality) 

- การรกัษาความน่าเชื่อถอื (integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (availability) รวมทัง้ป้องกนัมใิหม้ี

การนําขอ้มลูไปใชใ้นทางมชิอบ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต 

- บรษิัทได้พจิารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและมมีาตรการในการบรหิารจดัการความ

เสี่ยงดังกล่าวในด้านต่าง ๆ  เช่น  การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (business continuity 

management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ (incident management) การบรหิารจดัการทรพัย์สนิสารสนเทศ (asset management) 

เป็นตน้ 

- บรษิทัไดพ้จิารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ กําหนดหลกัเกณฑแ์ละ

ปัจจยัในการกําหนดลําดบัความสําคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น ความเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ ความเร่งด่วนในการใชง้าน งบประมาณและ

ทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และความสอดคล้องกบัรูปแบบธุรกจิ (business model) 

เป็นตน้ 

(2) คณะกรรมการบรษิัทจะกํากบัดูแลให้การบรหิารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการบรหิารและจดัการ

ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 



20 

 

หลกัปฏิบติั 6 

ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 6.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะทาํใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

(1) คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจความเสีย่งทีส่าํคญัของกจิการและอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได ้

(2) คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้แีละอนุมตันิโยบายการบรหิารความเสีย่งที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย

หลกั กลยุทธ ์และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องกจิการ เพื่อเป็นกรอบการปฏบิตังิานในกระบวนการบรหิารความ

เสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน  ทัง้น้ี คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญักับสัญญาณ    

เตอืนภยัล่วงหน้าและดแูลใหม้กีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจาํ เช่น ปีละ 1 ครัง้ 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหบ้รษิทัมกีารระบุความเสี่ยง โดยพจิารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายใน

องค์กรทีอ่าจส่งผลใหบ้รษิทัไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ทีกํ่าหนดไว ้เช่น ความเสีย่งดา้นกลยุทธ์ (strategic 

risk) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (operational risk) ความเสีย่งดา้นการเงนิ (financial risk) และความเสีย่ง

ดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (compliance risk) เป็นตน้ 

(4) คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัไดม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้ของความเสีย่งที่

ไดร้ะบุไวเ้พื่อจดัลําดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งที่เหมาะสม (เช่น การยอมรบัความเสีย่ง (take) 

การลดหรอืการควบคุมความเสีย่ง (treat) การหลกีเลี่ยงความเสี่ยง (terminate) และการถ่ายโอนความเสีย่ง 

(transfer)) รวมทัง้ตดิตามและประเมนิผลประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอย่างสมํ่าเสมอ 

(5) คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายหน้าทีข่า้งต้นให้ คณะกรรมการจดัการ เพื่อทําหน้าที่จดัให้มนีโยบายที่

เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมกบัธุรกจิ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบพจิารณากลัน่กรอง

ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  

(6) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง       

ทัง้ระดบัประเทศและระดบัสากล  

(7) ให้ประเมนิระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วม และนํามารวมเป็น 

ส่วนหน่ึงในการพจิารณาผลประเมนิระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัดว้ย 

หลกัปฏิบติั 6.2 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งทุกท่านต้องเป็นกรรมการอิสระและ      

มีคุณสมบตัิและหน้าที่ตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “กฎบัตร

คณะกรรมการตรวจสอบ” ซึง่รวมถงึหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
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- สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน  (accuracy and 

completeness) 

- สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสทิธผิล 

- สอบทานใหก้จิการปฏบิตัติามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- พจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณา

แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

- พจิารณา คดัเลอืก เสนอบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชแีละพจิารณาเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้ประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- พจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ  

บรษิทั 

- สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ    

คอรร์ปัชนัของบรษิทั 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะกําหนดใหบ้รษิทัมกีลไกหรอืเครื่องมอืทีจ่ะทาํใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อํานวยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีก

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืร่วมกบัผูส้อบบญัช ีหรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทาง

วชิาชพีอื่นใดมาประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

(4) คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มี หน่วยงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็น

ผู้รบัผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  

พรอ้มทัง้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงานประจาํปี 

(5) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเหน็ถึงความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

หลกัปฏิบติั 6.3 ความป้องกนัความขดัแย้งของผลประโยชน์และรายงานการมีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจะจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท                    

กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้ รวมถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ขอ้มูล และ

โอกาสของบรษิทั และการทาํธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถงึการกําหนดนโยบาย

และวธิปีฏบิตัใินการรกัษาความลบั (confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถอื (integrity) และความพรอ้มใช้

ของข้อมูล (availability) รวมทัง้การจดัการข้อมูลที่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลักทรพัย์ (market sensitive 

information) นอกจากน้ี จะดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่

เกี่ยวขอ้ง อาท ิที่ปรกึษาทางกฎหมาย ที่ปรกึษาทางการเงนิ ปฏิบตัิตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของ

ขอ้มลูดว้ย 
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 (2) คณะกรรมการบรษิทัไดกํ้าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทีไ่ม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงาน รวมทัง้ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัที่ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยต้อง

หลกีเลีย่งการกระทาํทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการ

ทีพ่จิารณาตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธห์รอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว และตอ้งไม่เขา้

ร่วมการพจิารณาตดัสนิรวมถงึไม่มอํีานาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ ๆ  

(3) คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหก้รรมการรายงานการมส่ีวนไดเ้สยี อย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระการประชุม

และใหบ้นัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้รรมการทีม่ส่ีวนได้

เสยีอย่างมนัียสําคญัในลกัษณะทีอ่าจทําใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างอสิระ งดเวน้

จากการมส่ีวนร่วมในการประชุมพจิารณาในวาระนัน้ 

หลกัปฏิบติั 6.4 การต่อต้านคอรร์ปัชนั 

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหม้กีารจดัทํานโยบายและแนวปฏบิตัิดา้นการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัทีช่ดัเจน 

และสื่อสารในทุกระดบัขององคก์รและบุคคลภายนอกเพื่อใหเ้กดิการนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 

คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหม้โีครงการหรอืแนวทางต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั รวมถงึการสนับสนุนกจิกรรมทีส่่งเสรมิ

และปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

หลกัปฏิบติั 6.5 การรบัเร่ืองร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส 

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหม้กีลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการดําเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแส โดยกําหนด

แนวทางปฏิบัติที่ช ัดเจนไว้ใน “นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดและการร้องทุกข์ (Whistle Blowing and 

Grievance Policy)” ซึง่รวมถงึ  

- ขอบเขตการแจง้เบาะแส 

- แนวทางการแจง้เบาะแส การใหข้อ้มลู การสอบสวน การลงโทษ 

- การใหค้วามคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู การจดัเกบ็รกัษาขอ้มลู การรกัษาความลบั 

- ช่องทางในการรอ้งเรยีนและการแจง้เบาะแส ซึง่มมีากกว่า 1 ช่องทาง 

ทัง้น้ี จะจดัใหม้กีารเปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีนไวใ้น website ของบรษิทั หรอืรายงานประจาํปี 
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หลกัปฏิบติั 7 

รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบติั 7.1 จดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั 

คณะกรรมการบรษิทัรบัผดิชอบดแูลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัถูกตอ้ง เพยีงพอ 

ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง โดยจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

(1) จะดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลู มคีวามรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบั

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจีํานวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าวหมายรวมถงึผูบ้รหิารสูงสุดสายงานบญัชี

และการเงนิ ผูจ้ดัทาํบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบรษิทั และนักลงทนุสมัพนัธ ์

(2) จะจดัให้มกีารเปิดเผยขอ้มูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสยีตามความจําเป็นและเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ  

เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา สอดคล้องกับกฎหมาย คํานึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวข้อง และยึด

หลกัการของการมนัียสําคญั (materiality concept) ในการพจิารณานัยสําคญัของเรื่องทีต่้องเปิดเผยในกรณีที่

กฎหมายไม่ได้กําหนดไว้ชดัแจ้ง ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลที่ไม่ใช่ทางการเงนิ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั และปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้น้ี 

กรณีทีเ่ป็นรายงานทางการเงนิ จะพจิารณาปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ผลการประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน 

- ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคุม

ภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

- ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยุทธ ์และนโยบายของบรษิทั 

(3) คณะกรรมการบริษัทจะกํากบัดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูล ซึ่งรวมถึงงบการเงนิ รายงานประจําปี แบบ 56-1 

สามารถสะท้อนฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานอย่างเพยีงพอ และสนับสนุนใหจ้ดัทําคําอธบิายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย  

งบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้น้ี เพื่อให้นักลงทุนได้รบัทราบขอ้มูลและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นกบัฐานะ

การเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสไดด้ยีิง่ขึ้นนอกจากขอ้มูลตวัเลขในงบการเงนิเพยีง

อย่างเดยีว 

(4) ในกรณีทีก่ารเปิดเผยขอ้มูลรายการใดเกีย่วขอ้งกบักรรมการท่านใดท่านหน่ึงเป็นการเฉพาะ กรรมการท่านนัน้

จะดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมคีวามครบถว้นถูกตอ้ง เช่น ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ของกลุ่มตน เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 7.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาํระหน้ี 

คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหน้ี 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของกจิการและรายงาน

ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ่าเสมอ โดยคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการจะร่วมกนัหาทางแกไ้ขโดยเรว็

หากเริม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปัญหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหน้ี 
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(2) ในการอนุมตักิารทํารายการใด ๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการบรษิทัจะ

ทําใหม้ัน่ใจไดว้่าการทํารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดําเนินกจิการ สภาพคล่องทาง

การเงนิ หรอืความสามารถในการชาํระหน้ี 

หลกัปฏิบติั 7.3 การแก้ไขปัญหากรณีประสบปัญหาทางการเงิน 

หากเกดิภาวะทีก่จิการประสบปัญหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการบรษิทัจะทําใหม้ัน่ใจได้

ว่ากจิการมแีผนในการแกไ้ขปัญหาหรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้น้ี ภายใตก้ารคาํนึงถงึสทิธิ

ของผูม้ส่ีวนไดเ้สยี 

(1) กรณีทีก่จิการมแีนวโน้มทีจ่ะไม่สามารถชาํระหน้ีหรอืมปัีญหาทางการเงนิ คณะกรรมการบรษิทัจะตดิตามอย่าง

ใกล้ชดิและดูแลใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผย

ขอ้มลู  

ทัง้น้ี ตวัอย่างสญัญาณบ่งชี้ทีอ่าจแสดงว่ากิจการมแีนวโน้มประสบปัญหาทางการเงนิ เช่น (1) ภาวะขาดทุน

ต่อเน่ือง (2) กระแสเงนิสดตํ่า (3) ขอ้มูลทางการเงนิไม่ครบถ้วน (4) ขาดระบบบญัชทีีเ่หมาะสม (5) ขาดการ

ประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ (6) ไม่มีแผนธุรกิจ (7) ส่วนหน้ีสินที่เพิ่มขึ้นเกินกว่าส่วนสินทรัพย์      

(8) มปัีญหาในการระบายสนิคา้คงคลงัและการเกบ็หน้ี เป็นตน้ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหก้จิการกําหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงนิ โดยคํานึงถงึความเป็น

ธรรมต่อผูม้ส่ีวนไดเ้สยีซึง่รวมถงึเจา้หน้ี ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขปัญหา โดยใหฝ่้ายจดัการรายงานสถานะ

อย่างสมํ่าเสมอ 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะทําใหม้ัน่ใจไดว้่าการพจิารณาตดัสนิใจใด ๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงนิของบรษิทั 

ไม่ว่าจะดว้ยวธิกีารใด จะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

หลกัปฏิบติั 7.4 รายงานความยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายจะจดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มูลการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัติาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั การปฏิบตัิต่อพนักงานและผู้มส่ีวนได้เสยี ซึ่ง

รวมถึงการปฏิบตัิอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ตามความ

เหมาะสมของกจิการ 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหข้อ้มูลทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ําคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิี่จะนําไปสู่การ

สรา้งคุณค่าแก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

หลกัปฏิบติั 7.5 นักลงทุนสมัพนัธ ์

คณะกรรมการบรษิทัจะกํากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ ีหน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ทาํหน้าทีส่ื่อสารและประชาสมัพนัธ์

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ

ทนัเวลา 
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(1) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายการสื่อสารและเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั 

ทนัเวลา ใชช้่องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีม่ตี่อผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีารสื่อสารให้

เขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าว 

(2) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหฝ่้ายจดัการกําหนดผูท้ีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มลูกบับุคคลภายนอกโดยเฉพาะ ซึ่ง

จะเป็นผูท้ี่มคีวามเหมาะสมกบัการปฏิบตัิหน้าที่ เขา้ใจธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้วตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั 

ค่านิยมองคก์ร และสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ี 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหฝ่้ายจดัการกําหนดทศิทางและสนับสนุนงานดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ เช่น การจดั

ใหม้หีลกัปฏบิตัใินการใหข้อ้มลู นโยบายการจดัการขอ้มลูทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย์ รวมทัง้กําหนดหน้าทีแ่ละ

ความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชดัเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

หลกัปฏิบติั 7.6 การเผยแพร่ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูล ซึง่นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูล

ตามหลกัเกณฑ์ทีกํ่าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว  คณะกรรมการบรษิทัจะจดัให้มี

การเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านช่องทางอื่นดว้ย เช่น website ของบรษิทั พรอ้มทัง้นําเสนอขอ้มลู

ทีเ่ป็นปัจจุบนั ซึง่รวมถงึขอ้มลูดงัต่อไปน้ี 

- วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และค่านิยมองคก์ร  

- ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั 

- รายชื่อคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารระดบัสงู 

- งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน ทัง้ฉบบัปัจจุบนัและของปีก่อนหน้า 

- แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ทีส่ามารถดาวน์โหลดได ้

- ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัไดนํ้าเสนอต่อนักวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอืสือ่ต่าง ๆ 

- โครงสรา้งการถอืหุน้ และโครงสรา้งกลุ่มบรษิทั 

- กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

- หนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้  

- ขอ้บงัคบับรษิทั หนังสอืบรคิณหส์นธ ิ

- นโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั และนโยบายหรอืกฎบตัรทีส่ําคญั เช่น กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั 

กฎบตัรของคณะกรรมการย่อยทุกชุด จรรยาบรรณทางธุรกจิ เป็นตน้  

- ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงานรบัเรื่องรอ้งเรยีน หน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์และเลขานุการบรษิทั  

  



26 

 

หลกัปฏิบติั 8 

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บรษิทัตระหนักและใหค้วามสําคญัต่อสทิธขิองผู้ถอืหุน้ (Rights of Shareholders) เช่น สทิธใินการซื้อขายหรอืโอนหุ้น 

การมส่ีวนแบ่งในกําไรของกจิการ การไดร้บัข่าวสารขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอครบถว้น การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้

สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระและเท่าเทยีม การมส่ีวนร่วมตดัสนิใจในเรื่องสําคญัและมผีลกระทบต่อ

บรษิทั เช่น การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้หรอืถอดถอนผูส้อบบญัชี

และกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีการจดัสรรเงนิปันผล การกําหนดหรอืการแก้ไขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธ ิ

การลดทุนหรอืเพิม่ทุน และการอนุมตัิรายการพเิศษตามที่กฎหมายกําหนด เป็นต้น การประชุมผู้ถือหุน้เป็นช่องทาง

สําคญัที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถใช้สิทธิของตนในฐานะผู้ถือหุ้นได้ นอกจากน้ี บริษัทยงัคํานึงถึงการปฏิบตัิและ

คุม้ครองสทิธผิูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทยีมและเป็นธรรม (the equitable treatment for shareholders) ดว้ยเช่นกนั  

คณะกรรมการบรษิทัมแีนวทางปฏบิตัใินการจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเพื่อส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกในการ

ใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้และเคารพต่อหลกัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ ดงัน้ี 

หลกัปฏิบติั 8.1 การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหม้ัน่ใจวา่ ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัของบรษิทั ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) กํากับดูแลให้เรื่องสําคัญ ทัง้ประเด็นที่กําหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการ

ดาํเนินงานของกจิการไดร้บัการพจิารณา และ/หรอื อนุมตัโิดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดยเรื่องสําคญัดงักล่าวจะถูก

บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ        

ชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี เพื่อส่งเสรมิใหม้ี

การปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทยีม ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ที่บรษิัทกําหนดและประกาศผ่าน 

website ของบรษิทัและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(3) กํากบัดูแลใหห้นังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นมขีอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอต่อการใช้สทิธขิองผู้ถือหุ้น 

กล่าวคอื 

(3.1) ส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งและเผยแพร่บน website ของบรษิทั ก่อนวนั

ประชุมตามระยะเวลาทีก่ฎหมายกําหนด 

(3.2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่งคําถาม

ล่วงหน้าและเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิทั 

(3.3)  หนังสอืนัดประชุมผู้ถอืหุน้และเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประชุมจะจดัทําและเผยแพร่เป็น 2 ภาษา 

ทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ประกอบดว้ย 

- วนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

- วาระการประชุม โดยระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบหรอืเพื่ออนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรื่อง ๆ อย่าง

ชดัเจน 

- วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแต่ละวาระการประชุมทีเ่สนอ  
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- หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชย์กําหนด โดยนําเสนอขอ้มูลของกรรมการอสิระ

อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลอืกที่จะมอบฉันทะให้เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีง

แทนผูถ้อืหุน้ได ้

- ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่น ๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนับและแจง้ผลคะแนน

เสยีง สทิธขิองหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอสิระทีเ่สนอเป็นผูร้บั

มอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ เอกสารที่ผูถ้อืหุน้ต้องแสดงก่อนเขา้ประชุม เอกสารประกอบการมอบ

ฉนัทะ และแผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม เป็นตน้ 

หลกัปฏิบติั 8.2 การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารดําเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ 

และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน ดงัตอ่ไปน้ี 

(1) กําหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยคาํนึงถงึความสะดวกในการเขา้ร่วมประชมุของผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลา

การประชุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการอภปิราย สถานทีจ่ดัประชุมทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง เป็นตน้ 

(2) ดแูลไม่ใหม้กีารกระทาํใด ๆ  ทีเ่ป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุน้จนเกนิควร ในกรณี

ทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอื

บุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสอืมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่บรษิัทได้จดัส่งไปพรอ้ม

หนังสอืนัดประชุม 

(3) ส่งเสรมิการนําเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล 

เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง แม่นยาํ 

(4) ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีด่แูลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท์ี่

เกี่ยวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทั ชี้แจงเกี่ยวกบักฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชุม รวมถงึขัน้ตอนการออกเสยีงลง

มติ จดัสรรเวลาสําหรบัแต่ละวาระการประชุมที่กําหนดไว้อย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง

ความเหน็และตัง้คาํถามต่อทีป่ระชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัได ้

(5) เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถร่วมตดัสนิใจในเรื่องสาํคญัได ้การดาํเนินการประชุมผูถ้อืหุน้จะเป็นไปตามระเบยีบวาระ

การประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะ        

ผูถ้อืหุน้ไม่สนับสนุนการเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าโดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญั

ทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

(6) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายใหก้รรมการทุกท่านและผูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมการประชุม เพื่อให ้   

ผูถ้อืหุน้มโีอกาสซกัถามในประเดน็ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

(7) ก่อนเริม่การประชุม ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัทราบจาํนวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและของ    

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีง 

(8) ในกรณีทีว่าระใดมหีลายรายการ ประธานทีป่ระชุมจะจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการ เช่น ผูถ้อืหุน้ใช้

สทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ เป็นตน้ 

(9) สนับสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียง และส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบ

คะแนนเสยีงในการประชุมผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยผลการลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่

ละวาระใหท้ีป่ระชุมทราบ พรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 
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หลกัปฏิบติั 8.3 มติท่ีประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้ือหุน้และการจดัทํารายงานการประชุมผูถ้ือหุน้เป็นไปอย่าง

ถูกตอ้งและครบถว้น 

(1) คณะกรรมการบรษิทัจะจดัใหบ้รษิทัเปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีง ภายในวนัทาํการ

ถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบน website ของบรษิทั 

(2) คณะกรรมการบรษิทักําหนดใหบ้รษิทันําส่งสําเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยตามหลกัเกณฑแ์ละหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งภายในเวลาทีก่ฎหมายกําหนด และ/หรอื หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

กําหนด 

(3) คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลใหร้ายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่างครบถว้น อย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 

- รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุม/ไม่เขา้ร่วมการ

ประชุม 

- วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งดออก

เสยีง) ของแต่ละวาระ 

- ประเดน็คาํถามและคาํตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 
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นโยบายป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน มแีนวทางในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความสุจรติ และไม่แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนตัวที่ขดัแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ บริษัทจึงได้

กําหนดนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไว ้ดงัน้ี  

1. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร4 และพนักงาน ประกอบธุรกจิหรอืมส่ีวนร่วมในธุรกจิทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัหรอื

เป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิทั และบรษิทัย่อย หรอืเขา้เป็นหุ้นส่วน หรอืกรรมการในนิติบุคคลอื่นทีม่ี

สภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทั และบรษิทัย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรอื

ประโยชน์ของบุคคลอื่น  

2. กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน จะตอ้งหลกีเลีย่งการกระทาํทีจ่ะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื

รายการทีเ่กี่ยวโยงกบัตนเองและผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง ในกรณีทีจ่าํเป็นต้องทํารายการเช่นว่านัน้ กรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงาน จะต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืการเกี่ยวโยงของตนและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในรายการ

ดงักล่าว และจะตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณาอนุมตัใินรายการนัน้ ๆ 

3. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของกลุ่มบรษิทั ตลอดจนผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ใชห้รอืเผยแพร่ขอ้มูลภายใน

ของบรษิทั ซึ่งยงัมไิดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อใชแ้สวงหาประโยชน์ในทางมชิอบ เพื่อประโยชน์ต่อการซื้อ

ขายหลกัทรพัย์ และห้ามมใิหเ้ปิดเผยขอ้มูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ี่มไิด้มส่ีวนเกี่ยวขอ้ง ก่อนมกีาร

เปิดเผยใหป้ระชาชนรบัทราบโดยทัว่ถึงผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยต้องปฏบิตัติามกฎหมาย 

และนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

4. การทํารายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องปฏิบตัติามหลกัเกณฑท์ี่

เกี่ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครดั และจะต้องนําเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทัง้จะ

เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่

เกีย่วขอ้ง  

5. การรายงานการมส่ีวนไดเ้สยี 

กรรมการ และผู้บรหิาร มหีน้าทีจ่ดัทําและรายงาน “แบบรายงานการมส่ีวนได้เสยี” ของกรรมการ ผู้บรหิาร 

รวมทัง้ผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งของตน เพื่อใช้เป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการกํากบัดูแลด้านการมส่ีวนได้เสยีเป็นประจําทุกปี 

และตอ้งจดัทาํแบบรายงานดงักล่าวเมื่อมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงเสมอ   

กรรมการมหีน้าทีร่ายงานการมส่ีวนได้เสยี อย่างน้อยก่อนการพจิารณาวาระการประชุมคณะกรรมการ และ

บนัทกึไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหก้รรมการทีม่ส่ีวนไดเ้สยีอย่างมนัียสาํคญัในลกัษณะทีอ่าจ

ทําให้กรรมการรายดงักล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมส่ีวนร่วมในการประชุม

พจิารณาในวาระนัน้ 

 
4
  “ผู้บรหิาร” ตามนิยามของสํานักงาน ก.ล.ต. หมายความว่า ผู้จดัการ ผู้ดํารงตําแหน่งระดบับรหิาร 4 รายแรกนับต่อจากผูจ้ดัการ    

ลงมา และผูซ้ึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้ํารงตําแหน่งระดบับรหิารรายที่ 4 ทุกราย และใหห้มายความรวมถงึผูด้ํารงตําแหน่ง

ระดบับรหิารในสายงานบญัชหีรอืการเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไปหรอืเทยีบเท่า 
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ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให ้เลขานุการบรษิทั เป็นผูร้วบรวมขอ้มูลและจดัทํารายงานดงักล่าว

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั เพื่อใชใ้นการตรวจสอบและการกํากบัดแูลด้าน

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6. การรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีไ่ดม้กีาร

แก้ไขเพิม่เตมิ) กรรมการ และผู้บรหิาร มหีน้าทีร่ายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยบรษิทั  

ซึ่งเป็นของตนเอง และ/หรือ ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเอง 5 ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามรูปแบบ

อเิลก็ทรอนิกสข์องสาํนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมกีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์(เวน้แต่เป็นการโอนหรอืรบั

โอนซึง่กระทาํกบัผูร้บัฝากหลกัทรพัย ์(custodian) ทีถ่อืครองหลกัทรพัยแ์ทนบุคคลดงักล่าว) ภายในระยะเวลา

ดงัต่อไปน้ี 

(1) กรณีกรรมการและผู้บริหารยงัไม่มรีายชื่อแสดงในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของ

สาํนักงาน ก.ล.ต.  

 - ภายใน 7 วนัทาํการ นับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์ 

(2) กรณีกรรมการและผูบ้รหิารทีม่รีายชื่อแสดงในระบบขอ้มลูรายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารของสาํนักงาน 

ก.ล.ต. แลว้ 

 - ภายใน 3 วนัทาํการ นับแต่วนัทีม่กีารซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย ์

และแจ้งต่อเลขานุการบรษิัทเพื่อรวบรวมและสรุปรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ดงักล่าว เพื่อ

เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั เพื่อรบัทราบต่อไป 

 

 
5 “บุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บัตนเอง” ตามประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. หมายถงึ 

 (1) คู่สมรสหรอืผูท้ีอ่ยู่กนิดว้ยกนัฉันสามภีรยิา 

 (2)   บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

 (3)   นิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของ    

  นิตบิุคคลดงักล่าว และการถอืหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนทีม่ากทีสุ่ดในนิตบิุคคลนัน้ 
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