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ILM-COR-001  

 

นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

(Corporate Governance) 
 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของการกํากบัดแูลกจิการทีด่วี่าเป็นสิง่สําคญัทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ

การดําเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ใหม้ปีระสทิธภิาพและมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื ซึง่จะ

นําไปสู่ประโยชน์สงูสุดต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ 

ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึไดเ้หน็ควรใหม้กีารจดัทํานโยบายการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขี ึน้ โดยครอบคลุม

เน้ือหาหลกัการสาํคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ จนถงึ

หลกัการในการบรหิารงานของผูบ้รหิารอยา่งโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พือ่เป็นแนวทางใน

การบรหิารองคก์รทําใหเ้กดิความเชื่อมัน่ว่าการดําเนินงานใดๆ ของบรษิทัฯ เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และ

คาํนึงถงึประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย 

เพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีวามน่าเชื่อถอืสาํหรบัผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย และเพื่อประโยชน์ในการ

สรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื ตรงตามความมุง่หวงัของทัง้ภาคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทุนและ

สงัคมโดยรวม บรษิทัฯ จงึไดจ้ดัทํานโยบายการกํากบัดูแลกจิการทีด่โีดยยดึหลกัปฏบิตัติามหลกัการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่สีาํหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ซึง่จดัทาํโดยคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์เพื่อเป็นแนวทางในการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ 

 

หลกัการและนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดย

ครอบคลุมหลกัการสําคญัตามหลกัการกํากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance) 8 หลกั ดงัน้ี 

หลกัปฏิบติั 1  บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

หลกัปฏิบติั 2  วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ  

หลกัปฏิบติั 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล  

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบุคลากร  

หลกัปฏิบติั 5  ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ  

หลกัปฏิบติั 6  ดแูลใหม้รีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัปฏิบติั 7  รกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู  

หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนการมสี่วนรว่มและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้  

 

หลกัปฏิบติั 1: บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 

หลกัปฏิบติั 1.1 
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คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูนํ้าทีต่อ้งกํากบั

ดแูลใหอ้งคก์รมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 

(1) การกําหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(2) การกําหนดกลยุทธ ์นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรสาํคญัเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

(3) การตดิตาม ประเมนิผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

 

หลกัปฏิบติั 1.2 

คณะกรรมการจะกํากบัดแูลบรษิทัฯ ใหนํ้าไปสู่ผลการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี(governance outcome) 

อยา่งน้อย ดงัต่อไปน้ี 

(1) สามารถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบการทีด่โีดยคํานึงถงึผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกจิอย่างมจีรยิธรรม เคารพสทิธแิละมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วน

ไดเ้สยี  

(3) เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันาหรอืลดผลกระทบดา้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม  

(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตป้จัจยัการเปลีย่นแปลง  

 

ทัง้น้ี คณะกรรมการจะยดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปน้ีในการกํากบัดแูลบรษิทัฯ ใหนํ้าไปสู่ผลการกํากบั

ดแูลกจิการทีด่ ี 

1.2.1   คณะกรรมการจะคาํนึงถงึจรยิธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นสาํคญันอกเหนือจากผล

ประกอบการทางการเงนิ 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤตตินเป็นแบบอย่างในฐานะผูนํ้าในการกํากบัดแูลกจิการเพื่อขบัเคลื่อน

วฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ทีแ่สดงถงึหลกัการและ

แนวทางในการดาํเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาท ิจรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ เป็นตน้ 

1.2.4 คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหม้กีารสื่อสารเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ มี

กลไกเพยีงพอทีเ่อือ้ใหม้กีารปฏบิตัจิรงิตามนโยบายขา้งตน้ ตดิตามผลการปฏบิตั ิและทบทวน

นโยบายและการปฏบิตัเิป็นประจาํ 

 

หลกัปฏิบติั 1.3 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of 

care) และซื่อสตัยส์ุจรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบายหรอืแนวทางทีไ่ดก้ําหนดไวร้วมทัง้มกีระบวนการ

อนุมตักิารดาํเนินงานทีส่าํคญั เช่น การลงทุน การทาํธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อยา่งมนียัสําคญั 

การทํารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั การไดม้า/จาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การจา่ยเงนิปนัผล เป็นตน้ 
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หลกัปฏิบติั 1.4 

คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขต

การมอบหมายหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝา่ยจดัการอยา่งชดัเจน 

ตลอดจนตดิตามดแูลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและฝ่ายจดัการปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะจดัทํากฎบตัรหรอืนโยบายการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการ ทีร่ะบุหน้าที่

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการทุกคน และ

จะจดัใหม้กีารทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจาํอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบ่ง

บทบาทหน้าทีค่ณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝา่ยจดัการ อยา่งสมํ่าเสมอเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัทศิทางขององคก์ร 

1.4.2 คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจขอบเขตหน้าทีข่องตน และมอบหมายอํานาจการจดัการบรษิทัฯ 

ใหแ้ก่ฝา่ยจดัการ โดยทําการบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร อยา่งไรกด็ ีการมอบหมายดงักล่าวมไิด้

เป็นการปลดเปลือ้งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งตดิตามดแูล

ฝา่ยจดัการใหป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมาย ทัง้น้ี ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการ ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝ่ายจดัการอาจพจิารณาแบ่งออกเป็น ดงัน้ี 

 

เรือ่งทีค่วรดแูลใหม้กีารดําเนินการ  

หมายถงึ เรือ่งทีค่ณะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัใหม้ใีนการดําเนินการอย่างเหมาะสม ทัง้น้ี 

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการเป็นผูเ้สนอเรือ่งเพื่อพจิารณาได ้ซึง่ไดแ้ก่เรือ่ง

ดงัต่อไปน้ี 

ก. การกําหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ 

ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤตตินเป็นต้นแบบ 

ค. การดแูลโครงสรา้ง และการปฏบิตัขิองคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ง. การสรรหา พฒันา กําหนดค่าตอบแทนและประเมนิผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

จ. การกําหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครือ่งจงูใจใหบุ้คลากรปฏบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบั 

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 

เรือ่งทีด่าํเนินการรว่มกบัฝ่ายจดัการ 

หมายถงึ เรือ่งทีค่ณะกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และฝา่ยจดัการจะพจิารณารว่มกนัโดย

ฝา่ยจดัการเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบ ซึง่คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหน้โยบายภาพรวม

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัในการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ มอบหมายใหฝ้า่ย

จดัการ ไปดาํเนินการโดยคณะกรรมการตดิตามและใหฝ้า่ยจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการทราบ

เป็นระยะๆ ตามทีเ่หมาะสม ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัต่อไปน้ี 

ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงานประจาํปี  

ข. การดแูลความเหมาะสมเพยีงพอของระบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน  
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ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการทีเ่หมาะสมกบัความรบัผดิชอบของฝา่ยจดัการ  

ง. การกําหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและ

แผนการบรหิารจดัการบุคคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  

จ. การตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงาน  

ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิและไมใ่ช่การเงนิมคีวามน่าเชื่อถอื 

 

เรือ่งทีค่ณะกรรมการไมค่วรดาํเนินการ  

หมายถงึ เรือ่งทีค่ณะกรรมการจะกํากบัดแูลระดบันโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าที่

บรหิาร และฝา่ยจดัการเป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการดําเนินการ ซึง่ไดแ้ก่เรือ่งดงัต่อไปน้ี 

ก. การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ ์นโยบาย แผนงานทีค่ณะกรรมการอนุมตัิ

แลว้  

ทัง้น้ี คณะกรรมการควรปล่อยใหฝ้า่ยจดัการรบัผดิชอบการตดัสนิใจดาํเนินงาน การจดัซือ้จดัจา้ง

การรบับุคลากรเขา้ทาํงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายทีก่ําหนดไวแ้ละตดิตามดแูลผล โดยไม่

แทรกแซงการตดัสนิใจ เวน้แต่มเีหตุจาํเป็น 

ข. เรือ่งทีข่อ้กําหนดหา้มไว ้เช่น การอนุมตัริายการทีก่รรมการมสี่วนไดเ้สยี เป็นตน้ 

 

หลกัปฏิบติั 2: กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทัฯ ท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

 

หลกัปฏิบติั 2.1 

คณะกรรมการจะกําหนดหรอืดแูลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ (objectives) เป็นไปเพือ่

ความยัง่ยนื โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีส่อดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ัง้บรษิทัฯ ลกูคา้ ผูม้สี่วน

ไดเ้สยี และสงัคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลใหบ้รษิทัฯ มวีตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั (objectives) ที่

ชดัเจน เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในการกําหนดรปูแบบธุรกจิ (business model) และ

สื่อสาร ใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยจดัทาํเป็นวสิยัทศัน์ และค่านิยมรว่ม

ขององคก์ร (vision and values) หรอืวตัถุประสงคแ์ละหลกัการ (principles and purposes) หรอื

อื่นๆ ในทาํนองเดยีวกนั 

2.1.2 ในการบรรลุวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายหลกั คณะกรรมการจะกําหนดรปูแบบธุรกจิ (business 

model) ทีส่ามารถสรา้งคุณค่าใหท้ัง้แก่บรษิทัฯ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดย

พจิารณาถงึ 

(1) สภาพแวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงปจัจยัต่างๆ รวมทัง้การนําเทคโนโลยมีาใชอ้ยา่ง

เหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของลกูคา้และผูม้สี่วนไดเ้สยี 

(3) ความพรอ้ม ความชํานาญ ความสามารถในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ 

(4) วตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้บรษิทัฯ 

(5) กลุ่มลกูคา้หลกัของบรษิทัฯ 
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(6) ความสามารถในการทํากําไร หรอืแขง่ขนัดว้ยการสรา้งคุณค่าใหบ้รษิทัฯ และลกูคา้ (value 

proposition) 

(7) ความสามารถในการดํารงอยูข่องบรษิทัฯ ในระยะยาว ภายใตป้จัจยัทัง้โอกาสและความ

เสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยีได ้

2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสรมิค่านิยมขององคก์รในการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีเช่น ความรบัผดิชอบในผล

การกระทํา (accountability) ความเทีย่งธรรม (integrity) ความโปรง่ใส (transparency) ความเอาใจ

ใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสรมิการสื่อสาร และเสรมิสรา้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร

สะทอ้นอยูใ่นการตดัสนิใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรม

องคก์ร 

 

หลกัปฏิบติั 2.2 

คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตลอดจนกลยทุธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรอื

ประจาํปีของบรษิทัฯ สอดคลอ้งกบัการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ โดยมกีารนํา

เทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหก้ารจดัทํากลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ โดยคาํนึงถงึปจัจยัแวดลอ้มของบรษิทัฯ ณ ขณะนัน้ ตลอดจน

โอกาสและความเสีย่งทีย่อมรบัไดแ้ละสนับสนุนใหม้กีารจดัทํา หรอืทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

และกลยทุธส์าํหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ากลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีได้

คาํนึงถงึผลกระทบในระยะเวลาทีย่าวขึน้ และยงัพอจะคาดการณ์ไดต้ามสมควร 

2.2.2 ในการกําหนดกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปี คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ปจัจยัและความเสีย่งต่างๆ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งตลอดสาย value chain 

รวมทัง้ปจัจยัต่างๆ ทีอ่าจมผีลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ โดยมกีลไกทีท่าํใหเ้ขา้

ใจความตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งแทจ้รงิ 

(1) ระบุวธิกีาร กระบวนการ ช่องทางการมสี่วนรว่มหรอืช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้สี่วนได้

เสยีกบับรษิทัฯ ไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถเขา้ถงึและไดร้บัขอ้มลูประเดน็หรอืความ

ตอ้งการของผูม้สี่วนไดเ้สยีแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้งใกลเ้คยีงมากทีสุ่ด 

(2) ระบุผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งของบรษิทัฯ ทัง้ภายในและภายนอก ทัง้ทีเ่ป็นตวับุคคล กลุ่ม

บุคคล หน่วยงานองคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทุน ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานกํากบัดแูล เป็นต้น 

(3) ระบุประเดน็และความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อนําไปวเิคราะหแ์ละจดัระดบัประเดน็

ดงักล่าวตามความสาํคญัและผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทัง้บรษิทัฯ และผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้น้ี 

เพื่อเลอืกเรือ่งสาํคญัทีจ่ะเป็นการสรา้งคุณค่ารว่มกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีมาดาํเนินการใหเ้กดิผล 

2.2.3 คณะกรรมการจะกําหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและศกัยภาพของบรษิทั

ฯ โดยคณะกรรมการจะพจิารณากําหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ช่ตวัเงนิ นอกจากน้ี 
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คณะกรรมการจะตระหนกัถงึความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจนําไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิ

กฎหมาย หรอืขาดจรยิธรรม (unethical conduct) 

2.2.4 คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหม้กีารถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงานให้

ทัว่ทัง้องคก์ร 

2.2.5 คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหม้กีารจดัสรรทรพัยากรและการควบคุมการดาํเนินงานทีเ่หมาะสมและ

ตดิตามการดาํเนินการตามกลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปี โดยจดัใหม้ผีูท้ําหน้าทีร่บัผดิชอบดแูลและ

ตดิตามผลการดาํเนินงาน 

 

หลกัปฏิบติั 3: เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลกัปฏิบติั 3.1 

คณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทัง้ในเรือ่งขนาด

องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสมและจาํเป็นต่อการนําพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายหลกัทีก่ําหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมการมหีน้าทีด่แูลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลายทัง้ใน

ดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้น เพื่อใหม้ัน่ใจว่า จะได้

คณะกรรมการโดยรวมทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม สามารถ เขา้ใจและตอบสนองความต้องการของผูม้ ี

ส่วนไดเ้สยีได ้รวมทัง้ตอ้งมกีรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารอยา่งน้อย 1 คนทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิ

หรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัฯ ดาํเนินกจิการอยู ่

3.1.2 คณะกรรมการจะพจิารณาจาํนวนกรรมการทีเ่หมาะสม สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพโดยตอ้งมจีาํนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไมเ่กนิ 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมสีดัส่วนระหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารทีส่ะทอ้น

อํานาจทีถ่่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดยกรรมการอสิระมจีาํนวนและคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ

ตามหลกัเกณฑข์องสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดแูล ใหก้รรมการอสิระสามารถทํางานรว่มกบัคณะกรรมการ

ทัง้หมดไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถแสดงความเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะดําเนินการเปิดเผยนโยบายในการกําหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการทีม่ ี

ความหลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ อาท ิอาย ุประวตักิารศกึษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถอืหุน้ 

จาํนวนปีทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น ใน

รายงานประจาํปีและบน website ของบรษิทัฯ  

 

หลกัปฏิบติั 3.2 

คณะกรรมการจะเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดแูลใหม้ัน่ใจว่า องคป์ระกอบและการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชดุ้ลพนิิจในการตดัสนิใจอยา่งมอีสิระ 

3.2.1 ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบต่างกนั คณะกรรมการจะ

กําหนดอํานาจหน้าทีข่องประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารใหช้ดัเจน และเพื่อไมใ่ห้
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คนใดคนหน่ึงมอีํานาจโดยไมจ่าํกดั บรษิทัฯ จะแยกบุคคลทีด่าํรงตําแหน่งประธานกรรมการออก

จากบุคคลทีด่ํารงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

3.2.2 ประธานกรรมการมบีทบาทเป็นผูนํ้าของคณะกรรมการ โดยหน้าทีข่องประธานกรรมการจะ

ครอบคลุมเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

(1) การกํากบั ตดิตาม และดแูลใหม้ัน่ใจไดว้่า การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการเป็นไปอยา่ง

มปีระสทิธภิาพ และบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดแูลใหม้ัน่ใจว่า กรรมการทุกคนมสี่วนรว่มในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองคก์รทีม่ ี

จรยิธรรม และการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ี

(3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารอืรว่มกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ

มมีาตรการทีด่แูลใหเ้รือ่งสาํคญัไดถู้กบรรจเุป็นวาระการประชุม 

(4) การจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพยีงพอทีฝ่า่ยจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอทีก่รรมการจะ

อภปิรายประเดน็สาํคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลย

พนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ 

(5) การเสรมิสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารและกรรมการทีไ่มเ่ป็น

ผูบ้รหิาร และระหว่างคณะกรรมการและฝา่ยจดัการ 

 3.2.3 คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายใหก้รรมการอสิระมกีารดาํรงตําแหน่งต่อเน่ืองไมเ่กนิ 9 ปีนบัจาก

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ํารงตําแหน่งกรรมการอสิระครัง้แรก เวน้แต่มคีวามจาํเป็นและไดแ้จง้แก่ที่

ประชุมผูถ้อืหุน้เมือ่มกีารลงมตแิต่งตัง้ ในกรณทีีจ่ะแต่งตัง้กรรมการอสิระนัน้ใหด้าํรงตําแหน่งต่อไป

เกนิ 9 ปี คณะกรรมการจะพจิารณาอย่างสมเหตุสมผลถงึความจาํเป็นดงักล่าว  

3.2.4 เพื่อใหเ้รือ่งสาํคญัไดร้บัการพจิารณาในรายละเอยีดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพจิารณา

แต่งตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย เพื่อพจิารณาประเดน็เฉพาะเรือ่ง กลัน่กรองขอ้มลู และเสนอแนวทาง

พจิารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบต่อไป 

3.2.5 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ยอ่ย จาํนวนครัง้ของการประชุมและจาํนวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีทีผ่่านมา

และรายงานผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุด  

 

หลกัปฏิบติั 3.3 

คณะกรรมการมหีน้าทีก่ํากบัดแูลใหก้รรมการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละจดัสรรเวลา

อยา่งเพยีงพอ 

3.3.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า มกีลไกสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน 

3.3.2  คณะกรรมการจะกําหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํรงตําแหน่งในบรษิทัอื่นของกรรมการโดยพจิารณาถงึ

ประสทิธภิาพการทาํงานของกรรมการทีด่ํารงตําแหน่งหลายบรษิทั และเพื่อใหม้ัน่ใจว่ากรรมการ

สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นบรษิทัฯ ไดม้อียา่งเพยีงพอ โดยจะกําหนดจาํนวนบรษิทั

จดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรอืสภาพธุรกจิของ

บรษิทัฯ  
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3.3.3  คณะกรรมการจะจดัใหม้รีะบบการรายงานการดํารงตําแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่

รบัทราบ 

3.3.4  ในกรณทีีก่รรมการดํารงตําแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืมสี่วนไดเ้สยีไมว่่าโดยตรงหรอืโดย

ออ้มในกจิการอื่นทีม่คีวามขดัแยง้ หรอืสามารถใชโ้อกาสหรอืขอ้มลูของบรษิทัฯ เพื่อประโยชน์ของ

ตน คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ มมีาตรการป้องกนัอยา่งเพยีงพอและมกีารแจง้ใหผู้้

ถอืหุน้รบัทราบตามความเหมาะสม 

3.3.5  ใหก้รรมการแต่ละคนเขา้รว่มประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบรษิทั

ทัง้หมดทีไ่ดจ้ดัใหม้ขี ึน้ในรอบปี เวน้แต่ในกรณทีีม่เีหตุจาํเป็น  

 

หลกัปฏิบติั 3.4 

คณะกรรมการมหีน้าทีก่ํากบัดแูลใหม้กีรอบและกลไกในการกํากบัดแูลนโยบายและการดาํเนินงานของ

บรษิทัยอ่ยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนอยา่งมนีัยสําคญั ในระดบัทีเ่หมาะสมกบักจิการแต่ละแห่ง 

รวมทัง้บรษิทัยอ่ยและกจิการอื่นทีบ่รษิทัฯ ไปลงทุนมคีวามเขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.4.1 คณะกรรมการจะพจิารณากําหนดนโยบายการกํากบัดแูลบรษิทัยอ่ย ซึง่รวมถงึ 

(1) ระดบัการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อีํานาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยโดย

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้เวน้แต่บรษิทัดงักล่าวเป็นบรษิทัขนาดเลก็ทีเ่ป็น operating 

arms ของบรษิทัฯ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผู้

พจิารณาแต่งตัง้กไ็ด ้ 

(2) กําหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลทีเ่ป็นตวัแทนของบรษิทัฯ ตามขอ้ 

(1) และใหต้วัแทนของบรษิทัฯ ดแูลใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามนโยบายของบรษิทัยอ่ย และ

ในกรณทีีบ่รษิทัยอ่ยมผีูร้ว่มลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายใหต้วัแทนทําหน้าที่

อยา่งดทีีสุ่ดเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัยอ่ย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัแม่ 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัยอ่ยทีเ่หมาะสมและรดักุมเพยีงพอและการทาํรายการ

ต่างๆ เป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) การเปิดเผยขอ้มลูฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน การทํารายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง

กนั การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ การทาํรายการอื่นทีส่าํคญั การเพิม่ทุน การลด

ทุน การเลกิบรษิทัยอ่ย เป็นตน้ 

3.4.2 หากเป็นการเขา้รว่มลงทุนในกจิการอื่นอย่างมนีัยสาํคญั เช่น มสีดัส่วนการถอืหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง

ตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไมเ่กนิรอ้ยละ 50 และจาํนวนเงนิลงทุนหรอือาจตอ้งลงทุนเพิม่เตมิมนีัยสาํคญั

ต่อบรษิทัฯ ในกรณทีีจ่าํเป็นคณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารจดัทําสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ 

(Shareholders’ Agreement) หรอืขอ้ตกลงอื่นเพื่อใหเ้กดิความชดัเจนเกี่ยวกบัอาํนาจในการบรหิาร

จดัการและการมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งสําคญั การตดิตามผลการดาํเนินงาน เพื่อสามารถ

ใชเ้ป็นขอ้มลูในการจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัฯ ไดม้ตีามมาตรฐานและกําหนดเวลา 
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หลกัปฏิบติั 3.5 

คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารประเมนิผลการทํางานของกรรมการทัง้คณะเพื่อพจิารณาทบทวนผลงาน 

ปญัหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนําผลการประเมนิไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุการปฏบิตังิาน

ในดา้นต่างๆได ้ 

 

หลกัปฏิบติั 3.6 

คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาท

หน้าทีล่กัษณะการประกอบธุรกจิ และกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนให้

กรรมการทุกคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

3.6.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม ่จะไดร้บัการแนะนําและมี

ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่รวมถงึความเขา้ใจในวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั 

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทางการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

3.6.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ีจ่าํเป็นอย่างต่อเน่ือง 

3.6.3 คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจเกีย่วกบักฎหมาย กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเสีย่ง และ

สภาพแวดลอ้มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูทีเ่ป็นปจัจุบนัอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

3.6.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยขอ้มลูการฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ืองของคณะกรรมการใน

รายงานประจาํปี  

 

หลกัปฏิบติั 3.7 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยสามารถเขา้ถงึ

ขอ้มลูทีจ่าํเป็น และมเีลขานุการบรษิทัทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีจ่าํเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

3.7.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้กีําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า

เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชุมได ้

3.7.2 จาํนวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการจะพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ แต่ไมน้่อยกว่า 4 ครัง้ต่อปี 

3.7.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝา่ยจดัการมอีสิระทีจ่ะเสนอเรือ่งทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทัฯ เขา้สู่วาระการประชุม 

3.7.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจดัส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนั

ประชุม เวน้แต่ในกรณจีาํเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้การนดัประชุม

โดยวธิอีื่นและกําหนดวนัประชุมใหเ้รว็กว่านัน้กไ็ด ้

3.7.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเชญิผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้รว่มประชุม

คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอยีดเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาโดยตรง และ

เพื่อใหม้โีอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูสําหรบัใชป้ระกอบการพจิารณาแผนการสบืทอดตําแหน่ง  
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3.7.6 คณะกรรมการจะเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เลขานุการ

บรษิทั หรอืผูบ้รหิารอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ําหนด และในกรณทีีจ่าํเป็น 

คณะกรรมการอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจากทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอก โดยถอืเป็น

ค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 

3.7.7 คณะกรรมการอาจพจิารณากําหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชุม

ระหว่างกนัเองตามความจาํเป็นเพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ 

โดยไม่มฝีา่ยจดัการรว่มดว้ย โดยแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุมดว้ย  

3.7.8 คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัทีเ่หมาะสมทีจ่ะปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นการใหค้าํแนะนําเกี่ยวกบัดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ทีค่ณะกรรมการจะตอ้งทราบ 

ดแูลการจดัการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสาํคญัต่างๆ และกจิกรรมของ

คณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ นอกจากน้ี คณะกรรมการ

จะเปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบการณ์ของเลขานุการบรษิทัในรายงานประจาํปี และบน website 

ของบรษิทัฯ  

3.7.9 เลขานุการบรษิทัจะฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ยา่งต่อเน่ืองทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่

และในกรณทีีม่หีลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขานุการบรษิทัจะเขา้รบัการอบรมหลกัสตูร

ดงักล่าวดว้ย 

 

หลกัปฏิบติั 4: สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

หลกัปฏิบติั 4.1 

คณะกรรมการจะดําเนินการใหม้ัน่ใจว่ามกีารสรรหาและพฒันาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร

ระดบัสงูใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์ และคุณลกัษณะทีจ่าํเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

4.1.1 คณะกรรมการจะพจิารณา ดาํเนินการ หรอืมอบหมายใหฝ้า่ยจดัการ หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

อาท ิสายบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยพ์จิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลทีม่ ี

คุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อดาํรงตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และพจิารณาผูส้บืทอดตําแหน่งใน

ตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตามแผนสบืทอดตําแหน่ง (Succession Plan) 

4.1.2 คณะกรรมการจะตดิตามดแูลใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดแูลใหม้ผีูบ้รหิารระดบัสงูทีเ่หมาะสม 

4.1.3 เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกจิเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหม้แีผนสบืทอดตําแหน่ง 

(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรยีมสบืทอดตําแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิาร

ระดบัสงู   

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสรมิและสนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูไดร้บัการ

อบรมและพฒันา เพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน 

 

หลกัปฏิบติั 4.2 

คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการบรหิาร

และการดําเนินงานของบรษิทัฯ  
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4.2.1 คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่อาจอยูใ่นรปูแบบของ

ขอ้ตกลงภายในกจิการครอบครวัไมว่่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืไม ่ขอ้ตกลงผูถ้อืหุน้ หรอื

นโยบายของกลุ่มบรษิทัแม ่ซึง่มผีลต่ออํานาจในการควบคุมการบรหิารจดัการบรษิทัฯ  

4.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไมใ่หข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.2.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่อง

คณะกรรมการ เช่น การมบุีคคลทีเ่หมาะสมมาสบืทอดตําแหน่ง 

4.2.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคุมบรษิทัฯ  

 

หลกัปฏิบติั 4.3 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ ประสบการณ์และแรงจงูใจที่

เหมาะสม 

4.3.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารบรหิารทรพัยากรบุคคลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางและกลยทุธข์ององคก์ร 

พนกังานในทุกระดบัมคีวามรู ้ความสามารถ แรงจงูใจทีเ่หมาะสม และไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเป็น

ธรรมเพื่อรกัษาบุคลากรทีม่คีวามสามารถขององคก์รไว ้

4.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารจดัตัง้กองทุนสํารองรองเลีย้งชพีหรอืกลไกอื่นเพื่อดแูลใหพ้นกังานมี

การออมอย่างเพยีงพอสาํหรบัรองรบัการเกษยีณ รวมทัง้สนบัสนุนใหพ้นกังานมคีวามรูค้วามเขา้ใจ

ในการบรหิารจดัการเงนิ การเลอืกนโยบายการลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเสีย่ง 

 

หลกัปฏิบติั 5: การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

หลกัปฏิบติั 5.1 

คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการดาํเนินการทีก่่อใหเ้กดิมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบัการสรา้ง

คุณประโยชน์ต่อลกูคา้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมการจะใหค้วามสาํคญักบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และดแูลใหฝ้า่ยจดัการนําไปเป็นส่วน

หน่ึงในการทบทวนกลยุทธ ์การวางแผนพฒันาปรบัปรงุการดําเนินงานและการตดิตามผลการ

ดาํเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะส่งเสรมิการดาํเนินการ เพื่อเพิม่คุณค่าใหบ้รษิทัฯ ตามสภาพปจัจยัแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ ซึง่อาจครอบคลุมการกําหนดรปูแบบธุรกจิ (Business Model) วธิคีดิมมุมอง

ในการออกแบบและพฒันาสนิคา้และบรกิาร การวจิยั การปรบัปรงุกระบวนการผลติและ

กระบวนการทาํงาน รวมทัง้การรว่มมอืกบัคู่คา้ 

ทัง้น้ี การดาํเนินการขา้งตน้ควรมลีกัษณะเป็นไปเพื่อการสรา้งประโยชน์รว่มกนัทัง้แก่บรษิทัฯ ลกูคา้ คู่คา้ 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และไมส่นบัสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสม กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมายหรอืขาด

จรยิธรรม 

 

หลกัปฏิบติั 5.2 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลใหฝ้า่ยจดัการประกอบธุรกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

และสะทอ้นอยูใ่นจรรยาบรรณในการทาํงาน (Operating Policy) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า ทุกฝา่ยขององคก์รได้

ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษิทัฯ  
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5.2.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีลไกทีท่าํใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิอยา่งมจีรยิธรรมมคีวาม

รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไมล่ะเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนใน

องคก์รสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั ทีเ่ป็นไปดว้ยความยัง่ยนื โดยจดัทํานโยบาย

จรรยาบรรณทางธุรกจิใหค้รอบคลุมเรือ่งดงัต่อไปน้ี 

(1)  ความรบัผดิชอบต่อพนกังานและลกูจา้ง โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้งและปฏบิตัต่ิอพนกังานและลกูจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ 

การกําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อื่นๆ ทีเ่ป็นธรรม การจดัสวสัดกิารทีไ่ม่น้อย

กว่าทีก่ฎหมายกําหนดหรอืมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสุขภาพอนามยัและความ

ปลอดภยัในการทาํงาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหน้า 

รวมถงึเปิดโอกาสใหพ้นกังานมโีอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอื่นๆ 

(2) ความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง และ

คาํนึงถงึสุขภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเกบ็รกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบรกิารหลงั

การขายตลอดช่วงอายสุนิคา้และบรกิาร การตดิตามวดัผลความพงึพอใจของลกูคา้เพื่อการ

พฒันาปรบัปรงุสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสรมิการ

ขายตอ้งกระทาํอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จาก

ความเขา้ใจผดิของลกูคา้ 

(3) ความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ โดยมกีระบวนการจดัซือ้จดัจา้งและเงือ่นไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงที่

เป็นธรรม การช่วยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลติและ

ใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่คา้เคารพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงาน

ตนเองอยา่งเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึตดิตามตรวจสอบและ

ประเมนิผลคู่คา้เพื่อพฒันาการประกอบธุรกจิระหว่างกนัอยา่งยัง่ยนื 

(4) ความรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยนําความรูแ้ละประสบการณ์ทางธุรกจิมาพฒันาโครงการที่

สามารถสรา้งเสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม มกีารตดิตามและวดัผลความ

คบืหน้าและความสําเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยป้องกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะไม่

สรา้งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่ครอบคลุมการใชว้ตัถุดบิ การใช้

พลงังาน การใชน้ํ้า การใชท้รพัยากรหมนุเวยีน การปลดปล่อยและจดัการของเสยีทีเ่กดิ

จากการประกอบธุรกจิ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

(6) การแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกจิอยา่งเปิดเผยโปรง่ใสและไมส่รา้งความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างไมเ่ป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้งและกําหนดใหบ้รษิทัฯ มแีละประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจรติและ

คอรร์ปัชัน่ต่อสาธารณะโดย บรษิทัฯ อาจพจิารณาเขา้รว่มเป็นภาคเีครอืขา่ยในการต่อตา้น

การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมถงึสนบัสนุนใหบ้รษิทัอื่นๆ และคู่คา้มแีละประกาศนโยบาย

การต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้เขา้รว่มเป็นภาคเีครอืขา่ยดว้ย  
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หลกัปฏิบติั 5.3 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลใหฝ้า่ยจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ

ประสทิธผิล เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนกัถงึความจาํเป็นของทรพัยากรทีต่อ้งใช ้รวมทัง้ตระหนกัว่าการใช้

ทรพัยากรแต่ละประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนกัว่า รปูแบบธุรกจิ (business model) ทีต่่างกนั ทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อ

ทรพัยากรทีต่่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสนิใจเลอืกรปูแบบธุรกจิ ใหค้าํนึงถงึผลกระทบและความ

คุม้ค่าทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมจีรยิธรรม มคีวามรบัผดิชอบและ

สรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทัฯ อยา่งยัง่ยนื 

ทัง้น้ี ทรพัยากรทีบ่รษิทัฯ พงึคาํนึงถงึมอียา่งน้อย 4  ประเภท ไดแ้ก่ การเงนิ (Financial Capital) ดา้น

บุคลากร (Human Capital) สงัคมและความสมัพนัธ ์(Social and Relationship Capital) และธรรมชาต ิ

(Natural Capital)  

 

หลกัปฏิบติั 5.4 

คณะกรรมการจะจดัใหม้กีรอบการกํากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ที่

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบรษิทัฯ รวมทัง้ดแูลใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเพิม่

โอกาสทางธุรกจิและพฒันาการดําเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ  

5.4.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายในเรือ่งการจดัสรรและการบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึง่ครอบคลุมถงึการจดัสรรทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการดาํเนินธุรกจิ และการกําหนด

แนวทางเพื่อรองรบัในกรณีทีไ่มส่ามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พยีงพอตามทีก่ําหนดไว ้

5.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารบรหิารความเสีย่งขององคก์รครอบคลุมถงึการบรหิารและจดัการความ

เสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายและมาตรการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

ทัง้น้ี กรอบการกํากบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) บรษิทัฯ ไดท้ําตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(2) บรษิทัฯ มรีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ในการรกัษาความลบั (Confidentiality) 

การรกัษาความน่าเชื่อถอื (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (Availability) รวมทัง้

ป้องกนัมใิหม้กีารนําขอ้มลูไปใชใ้นทางมชิอบ หรอืมกีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงขอ้มลูโดยไมไ่ด้

รบัอนุญาต 

(3) บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และมมีาตรการในการบรหิาร

จดัการความเสีย่งดงักล่าว ในดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารความต่อเน่ืองทางธุรกจิ 

(Business Continuity Management) การบรหิารจดัการเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อความ

มัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Incident Management) การบรหิารจดัการทรพัยส์นิ

สารสนเทศ (Asset Management) เป็นตน้ 
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(4) บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาการจดัสรรและบรหิารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ มกีาร

กําหนดหลกัเกณฑแ์ละปจัจยัในการกําหนดลาํดบัความสาํคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิ 

ความเรง่ด่วนในการใชง้าน งบประมาณและทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และความสอดคลอ้งกบัรปูแบบธุรกจิ (Business Model) เป็นตน้ 

 

หลกัปฏิบติั 6: ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบติั 6.1 

คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีจ่ะทาํ

ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธผิล และมกีารปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

6.1.1 คณะกรรมการจะทําความเขา้ใจความเสีย่งทีส่ําคญัของบรษิทัฯ และอนุมตัคิวามเสีย่งทีย่อมรบัได ้

6.1.2 คณะกรรมการจะพจิารณาและอนุมตันิโยบายการบรหิารความเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

เป้าหมายหลกั กลยทุธ ์และความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทัฯ สาํหรบัเป็นกรอบการปฏบิตังิานใน

กระบวนการบรหิารความเสีย่งของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทศิทางเดยีวกนั ทัง้น้ี คณะกรรมการจะ

ใหค้วามสาํคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและดแูลใหม้กีารทบทวนนโยบายการบรหิารความ

เสีย่งเป็นประจาํ  

6.1.3 คณะกรรมการบรหิารจะดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาปจัจยัทัง้ภายนอกและ

ภายในองคก์รทีอ่าจส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้ 

ทัง้น้ี ความเสีย่งหลกัทีค่ณะกรรมการบรหิารจะใหค้วามสาํคญั อาจแบ่งออกเป็น ความเสีย่งดา้นกล

ยทุธ ์(Strategic Risk) ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน (Operational Risk) ความเสีย่งดา้นการเงนิ 

(Financial Risk) และความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็น

ตน้ 

6.1.4 คณะกรรมการบรหิารจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า บรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีเ่กดิขึน้

ของความเสีย่งทีไ่ดร้ะบุไวเ้พื่อจดัลาํดบัความเสีย่ง และมวีธิจีดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกลัน่กรองขอ้ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการพจิารณา  

6.1.6 คณะกรรมการบรหิารจะตดิตามและประเมนิประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งอยา่งสมํ่าเสมอ  

6.1.7 คณะกรรมการมหีน้าทีด่แูลใหบ้รษิทัฯ ประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล 

 

 

หลกัปฏิบติั 6.2 

คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ 

6.2.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึง่ทุกคน

ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ และมคีุณสมบตัแิละหน้าทีต่ามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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6.2.2 คณะกรรมการจะกําหนดหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมหีน้าที่

อยา่งน้อยตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิทัฯ จดัใหม้กีลไกหรอืเครือ่งมอืทีจ่ะทําใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

สามารถเขา้ถงึขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เอือ้อํานวยให้

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรยีกผูท้ีเ่กีย่วขอ้งมาใหข้อ้มลู การไดห้ารอืรว่มกบัผูส้อบบญัช ี

หรอืแสวงหาความเหน็ทีเ่ป็นอสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอื่นใดมาประกอบการพจิารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมการจะจดัใหม้บุีคคลหรอืหน่วยงานตรวจสอบภายในทีม่คีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัิ

หน้าทีเ่ป็นผูร้บัผดิชอบในการพฒันาและสอบทานประสทิธภิาพระบบการบรหิารความเสีย่งและการ

ควบคุมภายใน พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้น

รายงานประจาํปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการบรหิารความเสีย่งและการ

ควบคุมภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

 

หลกัปฏิบติั 6.3 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหว่างบรษิทัฯ กบั

ฝา่ยจดัการ คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลู 

และโอกาสของบรษิทัฯ และการทําธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัฯ ในลกัษณะทีไ่ม่

สมควร 

6.3.1 คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถงึการกําหนด

นโยบายและวธิปีฏบิตัใินการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถอื (Integrity) 

และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (Availability) รวมทัง้การจดัการขอ้มลูทีอ่าจมผีลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) นอกจากน้ี คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิทีป่รกึษาทางกฎหมาย ที่

ปรกึษาทางการเงนิ ปฏบิตัติามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารจดัการและตดิตามรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

รวมทัง้ดแูลใหม้แีนวทางและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหก้ารทํารายการดงักล่าวเป็นไปตามขัน้ตอนการ

ดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู ตามทีก่ฎหมายกําหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยทีผู่ม้สี่วนไดเ้สยีไมค่วรมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ 

 

 

หลกัปฏิบติั 6.4 

คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหม้กีารจดัทาํนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจนและ

สื่อสารในทุกระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กดิการนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ รวมถงึการสนับสนุน

กจิกรรมทีส่่งเสรมิและปลกูฝงัใหพ้นกังานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมาย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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หลกัปฏิบติั 6.5 

คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มกีลไกในการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนและการดําเนินการกรณีมกีารชี้

เบาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหม้กีลไกและกระบวนการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของผูม้สี่วนไดเ้สยี และ

ดแูลใหม้กีารจดัช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรยีนทีม่คีวามสะดวกและมมีากกว่าหน่ึงช่องทาง รวมทัง้

เปิดเผยช่องทางการรบัเรือ่งรอ้งเรยีนไวใ้น website หรอืรายงานประจาํปี 

6.5.2 คณะกรรมการจะดแูลใหม้นีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในกรณทีีม่กีารชีเ้บาะแส โดยจะกําหนดให้

มช่ีองทางในการแจง้เบาะแสผ่านทาง E-mail ของบรษิทัฯ หรอืผ่านกรรมการอสิระ หรอื กรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทัฯ รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การดําเนินการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้มีาตรการคุม้ครองทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแสดว้ยเจตนา

สุจรติ 

 

หลกัปฏิบติั 7: รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

หลกัปฏิบติั 7.1 

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลใหร้ะบบการจดัทํารายงานทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู

สาํคญัต่างๆ ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 

7.1.1 คณะกรรมการจะดแูลใหบุ้คลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มลู มคีวามรู ้ทกัษะ และ

ประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และมจีาํนวนเพยีงพอ โดยบุคลากรดงักล่าว

หมายรวมถงึผูบ้รหิารสงูสุดสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูจ้ดัทําบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการ

บรษิทั และนกัลงทุนสมัพนัธ ์

7.1.2 ในการใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยขอ้มลู ใหค้ณะกรรมการคาํนึงถงึปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยในกรณทีี่

เป็นรายงานทางการเงนิ จะพจิารณาปจัจยัอย่างน้อยดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(1) ความเหน็ของผูส้อบบญัชใีนรายงานทางการเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบั

ระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถา้ม)ี 

(2) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษิทัฯ  

7.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึง่รวมถงึงบการเงนิ รายงานประจาํปี แบบ 56-1 

สะทอ้นฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานอยา่งเพยีงพอ รวมทัง้สนบัสนุนใหบ้รษิทัฯ จดัทาํ

คาํอธบิายและการวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื 

MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุกไตรมาส ทัง้น้ี เพื่อใหน้กัลงทุนไดร้บัทราบขอ้มลูและ

เขา้ใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในแต่ละไตร

มาสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลขในงบการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 

7.1.4 ในกรณทีีก่ารเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเกี่ยวขอ้งกบักรรมการรายใดรายหน่ึงเป็นการเฉพาะ 

กรรมการรายนัน้จะดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมคีวามครบถว้นถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถ้อื

หุน้ของกลุ่มตน การเปิดเผยในส่วนทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ 

Agreement) ของกลุ่มตน 
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หลกัปฏิบติั 7.2 

คณะกรรมการจะตดิตามดแูลความเพยีงพอของสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการชาํระหน้ี 

7.2.1 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ้า่ยจดัการมกีารตดิตามและประเมนิฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ และมี

การรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ โดยใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจดัการร่วมกนัหาทาง

แกไ้ขโดยเรว็หากเริม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปญัหาสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการ

ชาํระหน้ี 

7.2.2 ในการอนุมตักิารทํารายการใดๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตั ิคณะกรรมการ

จะพจิารณาใหม้ัน่ใจไดว้่า การทํารายการดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการดําเนิน

กจิการ สภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถในการชาํระหน้ี 

 

หลกัปฏิบติั 7.3 

ในภาวะทีบ่รษิทัฯ ประสบปญัหาทางการเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปญัหา คณะกรรมการจะพจิารณาให้

มัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ มแีผนในการแกไ้ขปญัหา หรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแกไ้ขปญัหาทางการเงนิได ้ทัง้น้ี 

ภายใตก้ารคาํนึงถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี 

7.3.1 ในกรณทีีบ่รษิทัฯ มแีนวโน้มทีจ่ะไมส่ามารถชําระหน้ีหรอืมปีญัหาทางการเงนิคณะกรรมการจะ

ตดิตามอยา่งใกลช้ดิ และดแูลใหบ้รษิทัฯ ประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติาม

ขอ้กําหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลู 

7.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิทัฯ กําหนดแผนการแกไ้ขปญัหาทางการเงนิ โดยคาํนึงถงึความเป็น

ธรรมต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึเจา้หน้ี ตลอดจนตดิตามการแกไ้ขปญัหา โดยใหฝ้า่ยจดัการ

รายงานสถานะอยา่งสมํ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้ัน่ใจไดว้่า การพจิารณาตดัสนิใจใดๆ ในการแกไ้ขปญัหาทางการเงนิ

ของบรษิทัฯ ไมว่่าจะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 

 

หลกัปฏิบติั 7.4 

คณะกรรมการจะพจิารณาจดัทาํรายงานความยัง่ยนืตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพจิารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏบิตัติามกฎหมาย การปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ การปฏบิตัต่ิอพนกังานและผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่

รวมถงึการปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม และการเคารพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

และสิง่แวดลอ้ม โดยคาํนึงถงึกรอบการรายงานทีไ่ดร้บัการยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสากล 

ทัง้น้ี อาจเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี หรอือาจจดัทําเป็นเล่มแยกต่างหากตาม

ความเหมาะสมของบรษิทัฯ  

7.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหข้อ้มลูทีเ่ปิดเผยเป็นเรือ่งทีส่าํคญัและสะทอ้นการปฏบิตัทิีจ่ะนําไปสู่การ

สรา้งคุณค่าแก่บรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื 
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หลกัปฏิบติั 7.5 

คณะกรรมการจะกํากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการจดัใหม้หีน่วยงานหรอืผูร้บัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธท์ีท่ํา

หน้าทีใ่นการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น เช่น นกัลงทุน นกัวเิคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม 

เท่าเทยีมกนั และทนัเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจดัใหม้นีโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผย

ขอ้มลู (Disclosure Policy) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่า การสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูต่อบุคคลภายนอก

เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา ใชช่้องทางทีเ่หมาะสม ปกป้องขอ้มลูลบัและขอ้มลูทีม่ ี

ต่อผลต่อราคาหลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีารสื่อสารใหเ้ขา้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในการปฏบิตัติามนโยบาย

ดงักล่าว    

7.5.2 คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารกําหนดผูท้ีร่บัผดิชอบการใหข้อ้มลูกบับุคคลภายนอก โดยเป็นผูท้ีม่ ี

ความเหมาะสมกบัการปฏบิตัหิน้าที ่เขา้ใจธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั 

ค่านิยมและสามารถสื่อสารกบัตลาดทุนไดเ้ป็นอย่างด ี 

7.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ้า่ยจดัการกําหนดทศิทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์เช่น 

การจดัใหม้หีลกัปฏบิตัใินการใหข้อ้มลู นโยบายการใชข้อ้มลูภายใน รวมทัง้กําหนดหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบของนกัลงทุนสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 

หลกัปฏิบติั 7.6 

คณะกรรมการจะส่งเสรมิใหม้กีารนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

7.6.1 นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท์ีก่ําหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยแลว้ คณะกรรมการจะพจิารณาใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่น

ช่องทางอื่นดว้ย เช่น Website ของบรษิทัฯ โดยกระทาํอยา่งสมํ่าเสมอ พรอ้มทัง้นําเสนอขอ้มลูที่

เป็นปจัจบุนั 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ีบน Website ของบรษิทัฯ 

(1) วสิยัทศัน์และค่านิยมของบรษิทัฯ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงนิและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานทัง้ฉบบัปจัจุบนั และ

ของปีก่อนหน้า 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ทีส่ามารถใหด้าวน์โหลดได ้

(6) ขอ้มลูหรอืเอกสารอื่นใดทีบ่รษิทัฯ นําเสนอต่อนกัวเิคราะห ์ผูจ้ดัการกองทุน หรอื สื่อต่างๆ 

(7) โครงสรา้งการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(8) โครงสรา้งกลุ่มบรษิทั รวมถงึบรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัรว่มคา้และ special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) หนงัสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

(10) ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
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(11) นโยบายการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ นโยบายรกัษา

ความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ และนโยบายดา้นบรหิารความเสีย่ง  

(12) กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตําแหน่งของคณะกรรมการ

รวมถงึเรือ่งทีต่อ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรอืหน้าทีค่วาม

รบัผดิชอบคุณสมบตั ิวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(13) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกจิ 

(14) ขอ้มลูตดิต่อหน่วยงานหรอืรอ้งเรยีน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์

เลขานุการบรษิทั เช่น ชื่อบุคคลทีส่ามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อเีมล ์

 

 

หลกัปฏิบติั 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น (กรณีบริษทัฯ มีฐานะเป็นบริษทั

จดทะเบียนแล้ว) 

หลกัปฏิบติั 8.1 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มสี่วนรว่มในการตดัสนิใจในเรือ่งสําคญัของบรษิทัฯ 

8.1.1 คณะกรรมการจะดแูลใหเ้รือ่งสาํคญั ทัง้ประเดน็ทีก่ําหนดในกฎหมายและประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบ

ต่อทศิทางการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ไดผ้่านการพจิารณาและ/หรอืการอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ โดย

เรือ่งสาํคญัดงักล่าวถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมสี่วนรว่มของผูถ้อืหุน้ เช่น 

(1) การกําหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมการจะพจิารณาบรรจเุรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเป็นวาระ

การประชุม ซึง่หากกรณคีณะกรรมการปฏเิสธเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจเุป็นวาระ

คณะกรรมการตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ 

(2) หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

ทัง้น้ี คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า 

8.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหห้นังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอต่อการ

ใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมการจะดแูลใหม้กีารส่งหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง และเผยแพร่

บน website ของบรษิทัฯ อยา่งน้อย 14 วนัก่อนวนัประชุม  

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยกําหนดหลกัเกณฑ์

การส่งคาํถามล่วงหน้า และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักล่าวไวบ้น website ของบรษิทัฯ ดว้ย 

8.1.6 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกจดัทําเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และ

เผยแพรพ่รอ้มกบัฉบบัภาษาไทย  

ทัง้น้ี หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

(1) วนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรอืเพื่ออนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรือ่งๆ 

อยา่งชดัเจน เช่น ในวาระทีเ่กีย่วกบักรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลอืกตัง้กรรมการและการ

อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 

(3) วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมทีเ่สนอ

ซึง่รวมถงึ 

ก. วาระอนุมตัจิ่ายปนัผล – นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล อตัราเงนิปนัผลทีเ่สนอจ่าย

พรอ้มทัง้เหตุผลและขอ้มลูประกอบ ในกรณีทีเ่สนอใหง้ดจา่ยปนัผล ใหอ้ธบิาย

เหตุผลและขอ้มลูประกอบ 

ข. วาระแต่งตัง้กรรมการ – ระบุชื่อ อาย ุประวตักิารศกึษาและการทาํงาน จาํนวน

บรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัทัว่ไปทีด่าํรงตําแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร

สรรหา ประเภทของกรรมการทีเ่สนอ และในกรณทีีเ่ป็นการเสนอชื่อกรรมการเดมิ

กลบัเขา้มาดํารงตําแหน่งอกีครัง้ใหร้ะบุขอ้มลูการเขา้รว่มประชุมปีทีผ่่านมา และ

วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ  

ค. วาระอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละตําแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบทัง้

ทีเ่ป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชน์อื่นๆ 

ง. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี– ชื่อผูส้อบบญัช ีบรษิทัทีส่งักดั ประสบการณ์ทาํงาน 

ความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่น 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ําหนด 

(5) ขอ้มลูประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนน การนบัและแจง้ผล

คะแนนเสยีง สทิธขิองหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสยีง ขอ้มลูของกรรมการอสิระที่

บรษิทัฯ เสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ เอกสารทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุม

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนทีข่องสถานทีจ่ดัประชุม เป็นต้น  

 

หลกัปฏิบติั 8.2 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารดาํเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปรง่ใสมี

ประสทิธภิาพ และเอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดวนั เวลา และสถานทีป่ระชุม โดยคาํนึงถงึความสะดวกในการเขา้รว่ม

ประชุมของผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมทีเ่หมาะสมและเพยีงพอต่อการอภปิราย สถานทีจ่ดั

ประชุมทีส่ะดวกต่อการเดนิทาง เป็นต้น 

8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไมใ่หม้กีารกระทาํใดๆ ทีเ่ป็นการจาํกดัโอกาสการเขา้ประชุมหรอืสรา้งภาระให้

ผูถ้อืหุน้จนเกนิควร เช่น ไม่กําหนดใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งนําเอกสารหรอืหลกัฐาน

แสดงตนเกนิกว่าทีก่ําหนดไวใ้นแนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานกํากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสรมิการนําเทคโนโลยมีาใชก้บัการประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้การลงทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเรว็ ถูกตอ้ง 

แมน่ยาํ 
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8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้าทีด่แูลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชุมทีก่ําหนด

ไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้แสดงความเหน็และตัง้คาํนึงถาม

ต่อทีป่ระชุมในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  

8.2.5 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถรว่มตดัสนิใจในเรือ่งสําคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้รว่มประชุมและใน

ฐานะผูถ้อืหุน้ไมส่นบัสนุนการเพิม่วาระการประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหน้าโดยไมจ่าํเป็น 

โดยเฉพาะวาระสําคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6 สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนและผูบ้รหิารทีเ่กี่ยวขอ้งเขา้รว่มการประชุม เพื่อผูถ้อืหุน้สามารถ

ซกัถามในประเดน็ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริม่การประชุม ใหบ้รษิทัฯ แจง้ผูถ้อืหุน้ใหท้ราบถงึจาํนวนและสดัส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่ม

ประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีารประชุม การลงคะแนนเสยีงและการนบั

คะแนนเสยีง 

8.2.8 ในกรณทีีว่าระใดมหีลายรายการ ประธานทีป่ระชุมจะจดัใหม้กีารลงมตแิยกในแต่ละรายการเช่น ผู้

ถอืหุน้ใชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระทีส่าํคญั และส่งเสรมิใหม้บุีคคลที่

เป็นอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง ในแต่ละวาระใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรายงาน

การประชุม 

 

หลกัปฏิบติั 8.3 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและการจดัทาํรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปอยา่ง

ถูกตอ้งและครบถว้น 

8.3.1 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสยีงภายใน

วนัทาํการถดัไป ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษิทัฯ 

8.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารจดัส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหม้รีายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้รว่มการประชุมไมเ่ขา้

รว่มการประชุม 

(2) วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไมเ่หน็ชอบ

งดออกเสยีง) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเดน็คาํถามและคําตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 

                                                   

 

 






