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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็ นสิ่งสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ตัง้ แต่พนักงาน ผูล้ งทุน ผูถ้ ือหุน้
และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นควรให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ขึน้ โดยครอบคลุมเนือ้ หาหลักการสําคัญตัง้ แต่โครงสร้าง บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จนถึงหลักการในการบริหารงานของผูบ้ ริหารอย่างโปร่งใส ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้เพื่อเป็ นแนวทางใน
การบริหารองค์กรทําให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดําเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม และคํานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกฝ่ าย
เพื่อให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือสําหรับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย และเพื่อประโยชน์ในการสร้าง
คุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทัง้ ภาคธุรกิจ ผูล้ งทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม
บริษัทจึงได้จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทําโดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ
หลักการและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุม
หลักปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลักปฏิบตั ิ ดังนี ้
หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้
หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• หลักปฏิบัติ 1.1
คณะกรรมการจะทําความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลให้
องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง
(1) การกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(2) การกํา หนดกลยุ ท ธ์ นโยบายการดํา เนิ น งาน ตลอดจนการจั ด สรรทรัพ ยากรสํา คั ญ เพื่ อ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
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• หลักปฏิบัติ 1.2
คณะกรรมการจะกํากับดูแลบริษัทให้นาํ ไปสูผ่ ลการกํากับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อย่างน้อย
ดังต่อไปนี ้
(1) สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสีย
(3) เป็ นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม
(4) สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนีใ้ นการกํากับดูแลบริษัทให้นาํ ไปสูผ่ ลการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.2.1 คณะกรรมการจะคํานึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็ นสําคัญ นอกเหนือจาก
ผลประกอบการทางการเงิน
1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็ นแบบอย่างในฐานะผูน้ าํ ในการกํากับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อน
วัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม
1.2.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลักการและ
แนวทางในการดําเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็ นต้น
1.2.4 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ
มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ ให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบตั ิเป็ นประจํา
• หลักปฏิบัติ 1.3
คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of
care) และซื่อสัตย์สจุ ริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การดําเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และมติ ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ตลอดจนนโยบายหรื อแนวทางที่ ไ ด้ก ําหนดไว้ร วมทั้ง มี ก ระบวนการอนุมัติ การ
ดําเนินงานที่สาํ คัญ เช่น การลงทุน การทําธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ การทํารายการกับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได้มา/จําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปั นผล เป็ นต้น
• หลักปฏิบัติ 1.4
คณะกรรมการจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขต
การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน
ติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ ายจัดการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รบั มอบหมาย
1.4.1 คณะกรรมการจะให้มีการจัดทํากฎบัตรหรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการทุกคน
และจะจัดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็ นประจําอย่างน้อยปี ละครัง้ รวมทัง้ ทบทวนการแบ่ง
บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ ายจัดการ อย่างสมํ่าเสมอเพื่ อให้
สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร
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1.4.2 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการบริษัทให้แก่
ฝ่ ายจัดการ โดยทําการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็ น
การปลดเปลือ้ งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ าย
จัด การให้ปฏิ บัติ หน้าที่ต ามที่ ได้รับมอบหมาย ทั้ง นี ้ ขอบเขตหน้าที่ข องคณะกรรมการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็ น ดังนี ้
เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดําเนินการ
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็ นผู้รับผิ ดชอบหลักให้มีในการดําเนินการอย่ างเหมาะสม ทั้งนี ้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็ นผูเ้ สนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี ้
ก. การกําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทัง้ ประพฤติตนเป็ นต้นแบบ
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
จ. การกําหนดโครงสร้างค่ าตอบแทนที่เ ป็ นเครื่องจูง ใจให้บุคลากรปฏิบัติง านให้ส อดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร
เรื่องที่ดาํ เนินการร่วมกับฝ่ ายจัดการ
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ าย
จัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกํากับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้อง
กั บ วัต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายหลัก ในการประกอบธุ ร กิ จ รวมทั้ง มอบหมายให้ฝ่ ายจัด การ
ไปดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นระยะๆ
ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี ้
ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจําปี
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ
ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ
บริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ฉ. การดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ
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เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดําเนินการ
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกํากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี ้
ก. การจัดการ (execution) ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมตั ิแล้ว
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงาน การจัดซือ้ จัด
จ้า งการรับ บุ ค ลากรเข้า ทํา งาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่ ก ํา หนดไว้แ ละติ ด ตามดูแ ลผล
โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น
ข. เรื่องที่ขอ้ กําหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมตั ิรายการที่กรรมการมีสว่ นได้เสีย เป็ นต้น
หลักปฏิบัติ 2: กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของบริษัททีเ่ ป็ นไปเพือ่ ความยั่งยืน
• หลักปฏิบัติ 2.1
คณะกรรมการจะกําหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็ นไปเพื่อ
ความยั่งยืน โดยเป็ นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทงั้ บริษัทลูกค้า ผูม้ ีส่วนได้
เสีย และสังคมโดยรวม
2.1.1 คณะกรรมการมี ห น้า ที่ รับ ผิ ด ชอบดูแ ลให้บ ริษั ท มี วัต ถุป ระสงค์ห รื อ เป้า หมายหลัก (objectives)
ที่ชดั เจน เหมาะสม สามารถใช้เป็ นแนวคิดหลักในการกําหนดรู ปแบบธุรกิจ (business model) และ
สื่อสาร ให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําเป็ นวิสยั ทัศน์ และค่านิยมร่วม
ขององค์ก ร (vision and values) หรื อวัต ถุป ระสงค์และหลัก การ (principles and purposes) หรือ
อื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
2.1.2 ในการบรรลุวัต ถุป ระสงค์ห รื อ เป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกําหนดรู ป แบบธุ ร กิ จ (business
model) ที่ ส ามารถสร้างคุณ ค่ าให้ทั้ง แก่ บ ริษัท ผู้มี ส่วนได้เ สี ย และสัง คมโดยรวมควบคู่กัน ไปโดย
พิจารณาถึง
(1) สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปั จจัยต่างๆ รวมทัง้ การนําเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม
(2) ความต้องการของลูกค้าและผูม้ ีสว่ นได้เสีย
(3) ความพร้อม ความชํานาญ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
(4) วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ บริษัทฯ
(5) กลุม่ ลูกค้าหลักของบริษัทฯ
(6) ความสามารถในการทํา กํา ไร หรื อ แข่ ง ขัน ด้ว ยการสร้า งคุณ ค่ า ให้บ ริ ษั ท และลูก ค้า (value
proposition)
(7) ความสามารถในการดํารงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใต้ปัจจัยทัง้ โอกาสและความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบต่อบริษัทและผูม้ ีสว่ นได้เสียได้
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2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององค์กรในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบใน
ผลการกระทํา (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปร่งใส (transparency) ความเอา
ใจใส่ (due consideration of social and environmental responsibilities) เป็ นต้น
2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
• หลักปฏิบัติ 2.2
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้วตั ถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลาปานกลางและ/หรือ
ประจําปี ของบริษัทสอดคล้องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทโดยมีการนําเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย
2.2.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้การจัดทํากลยุทธ์และแผนงานประจําปี ท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัทโดยคํานึงถึงปั จจัยแวดล้อมของบริษัท ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และสนับสนุนให้มีการจัดทํา หรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
สําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ดว้ ย เพื่อให้ม่ นั ใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจําปี ได้คาํ นึงถึงผลกระทบ
ในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยังพอจะคาดการณ์ได้ตามสมควร
2.2.2 ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนงานประจําปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ปั จจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย (value chain)
รวมทัง้ ปั จจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัทโดยมีกลไกที่ทาํ ให้เข้าใจความ
ต้องการของผูม้ ีสว่ นได้เสียอย่างแท้จริง
(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสีย
กับบริษัทไว้ชดั เจน เพื่อให้บริษัทสามารถเข้าถึงและได้รบั ข้อมูลประเด็นหรือความต้องการของ
ผูม้ ีสว่ นได้เสียแต่ละกลุม่ ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที่สดุ
(2) ระบุผมู้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัททัง้ ภายในและภายนอก ทัง้ ที่เป็ นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล
หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกํากับ
ดูแล เป็ นต้น
(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนําไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น
ดังกล่าวตามความสําคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ ต่อทัง้ บริษัทและผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ นี ้ เพื่อ
เลือกเรื่องสําคัญที่จะเป็ นการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ ีสว่ นได้เสียมาดําเนินการให้เกิดผล
2.2.3 คณะกรรมการจะกําหนดเป้าหมายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท
โดยคณะกรรมการจะพิ จ ารณากํา หนดเป้ า หมายทั้ง ที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และไม่ ใ ช่ ตัว เงิ น นอกจากนี ้
คณะกรรมการจะตระหนักถึงความเสี่ยงของการตัง้ เป้าหมายที่อาจนําไปสูก่ ารประพฤติท่ผี ิดกฎหมาย
หรือขาดจริยธรรม (unethical conduct)
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2.2.4 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้
ทั่วทัง้ องค์กร
2.2.5 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสมและ
ติดตามการดําเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจําปี โดยจัดให้มีผทู้ าํ หน้าที่รบั ผิดชอบดูแลและ
ติดตามผลการดําเนินงาน
หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิผล
• หลักปฏิบัติ 3.1
คณะกรรมการมี ห น้าที่ รับ ผิ ด ชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้ง ในเรื่ องขนาด
องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็ นอิสระที่เหมาะสมและจําเป็ นต่อการนําพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
3.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดแู ลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติหลากหลายทัง้ ใน
ด้า นทั ก ษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะด้า น เพื่ อ ให้ม่ ั น ใจว่ า จะได้
คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ เข้าใจและตอบสนองความต้องการของผูม้ ี
ส่วนได้เสียได้ รวมทัง้ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู่
3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจํานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยต้องมีจาํ นวนกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารที่สะท้อน
อํานาจที่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม โดย
ก. กรรมการส่วนใหญ่เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของ
ฝ่ ายจัดการได้อย่างอิสระ
ข. กรรมการอิ ส ระมี จ าํ นวนและคุณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระตามหลัก เกณฑ์ข องสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมทั้ง ดู แ ล ให้ก รรมการอิ ส ระสามารถทํา งานร่ ว มกั บ คณะกรรมการทั้ง หมดได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
3.1.4 คณะกรรมการจะดําเนิน การเปิ ด เผยนโยบายในการกําหนดองค์ป ระกอบของคณะกรรมการที่มี
ความหลากหลาย และข้อมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้
จํานวนปี ท่ดี าํ รงตําแหน่งกรรมการ และการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงาน
ประจําปี และบน website ของบริษัท
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• หลักปฏิบัติ 3.2
คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็ นประธานกรรมการ และดูแลให้ม่ นั ใจว่า องค์ประกอบและการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ ต่อการใช้ดลุ พินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ
3.2.1 ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระ
3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะ
กําหนดอํานาจหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ชดั เจน และเพื่อไม่ให้คน
ใดคนหนึ่งมีอาํ นาจโดยไม่จาํ กัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ดาํ รงตําแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล
ที่ดาํ รงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็ นผูน้ าํ ของคณะกรรมการ โดยหน้าที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุม
เรื่องดังต่อไปนี ้
(1) การกํากับ ติดตาม และดูแลให้ม่ ันใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
(2) การดูแ ลให้ม่ ัน ใจว่ า กรรมการทุก คนมี ส่วนร่วมในการส่ง เสริม ให้เ กิ ด วัฒ นธรรมองค์ก รที่ มี
จริยธรรม และการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมี
มาตรการที่ดแู ลให้เรื่องสําคัญได้ถกู บรรจุเป็ นวาระการประชุม
(4) การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย
ประเด็นสําคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ
ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
(5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
3.2.4 คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเก้า (9) ปี นบั
จากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก ในกรณีท่ีจะแต่งตัง้ กรรมการอิสระ
นัน้ ให้ดาํ รงตําแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจําเป็ นดังกล่าว
3.2.5 เพื่อให้เรื่องสําคัญได้รบั การพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา
ก่อนเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป
3.2.6 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด
ย่อย จํานวนครัง้ ของการประชุมและจํานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ท่ผี ่านมาและ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด
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• หลักปฏิบัติ 3.3
3.3.1 คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้
กรรมการที่มีคุณสมบัติท่ี จะทําให้คณะกรรมการมี องค์ประกอบความรู ค้ วามชํานาญที่เหมาะสม
รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว ก่อนจะนําเสนอที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้เป็ นผูแ้ ต่งตัง้
กรรมการ นอกจากนี ้ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการ
ที่ครบวาระ และในกรณีท่ีเป็ นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
3.3.3 ในกรณี ท่ี ค ณะกรรมการบริษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ง บุ ค คลใดให้เ ป็ น ที่ ป รึก ษาของคณะกรรมการบริษัท ใน
กระบวนการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงาน
ประจําปี รวมทัง้ ความเป็ นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• หลักปฏิบัติ 3.4
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้โครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนําพาองค์กรให้ดาํ เนินงาน
ตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
3.4.1 ค่ า ตอบแทนของกรรมการจะต้อ งสอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ แ ละเป้ า หมายระยะยาวของบริ ษั ท
ประสบการณ์ ภาระหน้ า ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability and
Responsibility) รวมถึ ง ประโยชน์ท่ี ค าดว่ า จะได้รับ จากกรรมการแต่ ล ะคน ทั้ง นี ้ อยู่ ใ นลัก ษณะ
ที่เปรียบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม
3.4.2 ผูถ้ ือหุน้ ต้องเป็ นผูอ้ นุมตั ิโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้ รู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่
ตั ว เงิ น โดยคณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนแต่ ล ะรู ป แบบให้มี ค วามเหมาะสม
ทัง้ ค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจํา เบีย้ ประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดําเนินงาน
ของบริษัท (เช่น โบนัส บําเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผูถ้ ือหุน้ แต่ไม่อยู่ในระดับ
ที่สงู เกินไปจนทําให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสัน้
3.4.3 คณะกรรมการจะเปิ ดเผยนโยบายและหลัก เกณฑ์การกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึ ง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รู ปแบบและจํานวนของค่าตอบแทนด้วย ทัง้ นี ้
จํานวนเงิ นค่ าตอบแทนที่เปิ ด เผย ให้ร วมถึ งค่ าตอบแทนที่ก รรมการแต่ ละท่ านได้รับ จากการเป็ น
กรรมการของบริษัทย่อยด้วย
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• หลักปฏิบัติ 3.5
คณะกรรมการมีหน้าที่กาํ กับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลา
อย่างเพียงพอ
3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ม่นั ใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน
3.5.2 คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึง
ประสิทธิ ภาพการทํางานของกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งหลายบริษัท และเพื่อให้ม่ ันใจว่ากรรมการ
สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้มีอย่างเพียงพอ โดยจะกําหนดจํานวนบริษัทจด
ทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท
3.5.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการรายงานการดํารงตําแหน่งอื่นของกรรมการ และเปิ ดเผยให้เป็ นที่
รับทราบ
3.5.4 ในกรณีท่กี รรมการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหาร หรือมีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
กิ จ การอื่ น ที่ มี ค วามขั ด แย้ง หรื อ สามารถใช้โ อกาสหรื อ ข้อ มู ล ของบริ ษั ท เพื่ อ ประโยชน์ข องตน
คณะกรรมการต้องดูแลให้ม่ นั ใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผูถ้ ือหุน้
รับทราบตามความเหมาะสม
3.5.5 ให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในรอบปี เว้นแต่ในกรณีท่มี ีเหตุจาํ เป็ น
• หลักปฏิบัติ 3.6
คณะกรรมการมีหน้าที่กาํ กับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท
ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัท
ย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย
3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง
(1) ระดับการแต่งตัง้ บุคคลไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้
คณะกรรมการเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็ นบริษัทขนาดเล็กที่เป็ น operating arms
ของบริษัทคณะกรรมการอาจมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตัง้ ก็ได้
(2) กําหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เป็ นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และ
ให้ตวั แทนของบริษัทดูแลให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีท่ีบริษัท
ย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื่น คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายให้ตัวแทนทําหน้าที่อย่างดีท่ีสุดเพื่อ
ผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่
(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการต่างๆ
เป็ นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง
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(4) การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การทํารายการอื่นที่สาํ คัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิก
บริษัทย่อย เป็ นต้น
3.6.2 หากเป็ นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสําคัญ เช่น มีสดั ส่วนการถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียง
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนยั สําคัญต่อ
บริษัทในกรณีท่ีจาํ เป็ นคณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดทําสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’
Agreement) หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็ นข้อมูลในการ
จัดทํางบการเงินของบริษัทได้มีตามมาตรฐานและกําหนดเวลา
• หลักปฏิบัติ 3.7
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลการทํางานของกรรมการทัง้ คณะ รวมทัง้ ประเมินผลการทํางานของ
กรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปั ญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนําผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ ได้
• หลักปฏิบัติ 3.8
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุ รกิจ และกฎหมายที่เ กี่ ยวข้องกับการประกอบธุรกิ จ ตลอดจนสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนได้รบั การเสริมสร้างทักษะและความรูส้ าํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ
3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ม่ นั ใจว่า บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ จะได้รบั การแนะนําและมี
ข้อมูล ที่ เป็ น ประโยชน์ต่ อการปฏิบัติห น้าที่ ซึ่ง รวมถึ ง ความเข้าใจในวัต ถุป ระสงค์ เป้าหมายหลัก
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการได้รบั การอบรมและพัฒนาความรูท้ ่จี าํ เป็ นอย่างต่อเนื่อง
3.8.3 คณะกรรมการจะทํา ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ ย ง และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ ได้รบั ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
3.8.4 คณะกรรมการจะเปิ ดเผยข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน
รายงานประจําปี
• หลักปฏิบัติ 3.9
คณะกรรมการจะดูแลให้ม่ นั ใจว่าการดําเนินงานของคณะกรรมการเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึง
ข้อมูลที่จาํ เป็ น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู แ้ ละประสบการณ์ท่ีจาํ เป็ นและเหมาะสมต่อการสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
3.9.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีกาํ หนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้า
เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
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3.9.2 จํา นวนครั้ง ของการประชุ ม คณะกรรมการจะพิ จ ารณาให้เ หมาะสมกั บ ภาระหน้า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทแต่ไม่นอ้ ยกว่าสี่ (4) ครัง้ ต่อปี
3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทัง้ ฝ่ ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสูว่ าระการประชุม
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจาํ เป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธีอ่นื และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
3.9.5 คณะกรรมการจะสนับ สนุ น ให้ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารเชิ ญ ผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง เข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และ
เพื่อให้มีโอกาสรูจ้ กั ผูบ้ ริหารระดับสูงสําหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหน่ง
3.9.6 คณะกรรมการจะเข้าถึงสารสนเทศที่จาํ เป็ นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท
หรื อ ผู้ บ ริ ห ารอื่ น ที่ ไ ด้รับ มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่ ก ํา หนด และในกรณี ท่ี จ ํา เป็ น
คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสที่จะประชุม
ระหว่างกันเองตามความจําเป็ นเพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดย
ไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย
3.9.8 คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ในการให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ
ดู แ ลการจั ด การเอกสารการประชุ ม คณะกรรมการ เอกสารสํา คั ญ ต่ า งๆ และกิ จ กรรมของ
คณะกรรมการ รวมทัง้ ประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
จะเปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจําปี และบน website
ของบริษัท
3.9.9 เลขานุการบริษัทจะฝึ กอบรมและพัฒนาความรู อ้ ย่างต่อเนื่องที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
และในกรณีท่ีมีหลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวด้วย
หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
• หลักปฏิบัติ 4.1
คณะกรรมการจะดําเนิ น การให้ม่ ัน ใจว่ ามี ก ารสรรหาและพัฒ นาประธานเจ้าหน้าที่ บ ริหารและผู้บ ริหาร
ระดับสูงให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จาํ เป็ นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย
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4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุค คลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่ อดํารงตําแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลให้มีผูบ้ ริหารระดับสูงที่เหมาะสมโดย
อย่ างน้อ ยคณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนจะร่ วมกับ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้ บุคคล เห็นชอบบุคคลที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารระดับสูง
4.1.3 เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีแผนสืบทอดตําแหน่ง
(Succession Plan) เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มสื บ ทอดตํา แหน่ ง ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริห ารและผู้บ ริห าร
ระดับสูง
4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงได้รบั การ
อบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูแ้ ละประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
• หลักปฏิบัติ 4.2
คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะกํากับดูแลให้มีการกําหนด
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
4.2.1 คณะกรรมการโดยคําเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็ น
เครื่องจูงใจให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทในระยะยาว
4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ
โครงสร้างค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูง และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผูบ้ ริหาร
ระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินดังกล่าว
• หลักปฏิบัติ 4.3
คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและ
การดําเนินงานของบริษัท
4.3.1 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งอาจอยู่ในรู ปแบบของ
ข้อตกลงภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ ข้อตกลงผูถ้ ือหุน้ หรือนโยบาย
ของกลุม่ บริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท
4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็ นอุปสรรคต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
เช่น การมีบคุ คลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหน่ง
4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมบริษัท
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• หลักปฏิบัติ 4.4
คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่
เหมาะสม
4.4.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
พนักงานในทุกระดับมีความรู ้ ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถขององค์กรไว้
4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสํารองรองเลีย้ งชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงาน
มีการออมอย่างเพียงพอสําหรับรองรับการเกษี ยณ รวมทัง้ สนับสนุนให้พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจ
ในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยง
หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
• หลักปฏิบัติ 5.1
คณะกรรมการให้ความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 คณะกรรมการจะให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และดูแลให้ฝ่ายจัดการนําไปเป็ นส่วน
หนึ่ ง ในการทบทวนกลยุท ธ์ การวางแผนพัฒ นาปรับ ปรุ ง การดํา เนิ น งานและการติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน
5.1.2 คณะกรรมการจะส่ ง เสริม การดํา เนิ น การ เพื่ อ เพิ่ ม คุณ ค่ า ให้บ ริ ษั ท ตามสภาพปั จ จัย แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองใน
การออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุ งกระบวนการผลิตและกระบวนการ
ทํางาน รวมทัง้ การร่วมมือกับคู่คา้
ทัง้ นี ้ การดําเนินการข้างต้นควรมีลกั ษณะเป็ นไปเพื่อการสร้างประโยชน์รว่ มกันทัง้ แก่บริษัทลูกค้า คู่คา้ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม
• หลักปฏิบัติ 5.2
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
และสะท้อนอยู่ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่า ทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนิน การ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท
5.2.1 คณะกรรมการจะดูแ ลให้มี ก ลไกที่ ท ําให้ม่ ัน ใจว่ า บริษัท ประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริย ธรรมมี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสีย เพื่อเป็ นแนวทางให้ทุกส่วนใน
องค์ก รสามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค์ เป้าหมายหลัก ที่ เป็ น ไปด้วยความยั่ง ยื น โดยจัด ทํานโยบาย
จรรยาบรรณทางธุรกิจให้ครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี ้
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(1) ความรับ ผิ ดชอบต่ อพนักงานและลูก จ้าง โดยปฏิ บัติ ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องและปฏิบตั ิต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็ นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การ
กํา หนดค่ า ตอบแทนและค่ า ผลประโยชน์อ่ื น ๆ ที่ เ ป็ น ธรรม การจัด สวัส ดิ ก ารที่ ไ ม่ น้อ ยกว่ าที่
กฎหมายกําหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยใน
การทํางาน การอบรมให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิ ดโอกาสให้
พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในด้านอื่นๆ
(2) ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ ลูกค้า โดยปฏิ บัติ ใ ห้เ ป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เ กี่ ย วข้อง และ
คํานึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็ นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการ
ขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทัง้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต้องกระทํา
อย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ทาํ ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของ
ลูกค้า
(3) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็ น
ธรรม การช่วยให้ความรู ้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการให้
ได้มาตรฐาน ชีแ้ จงและดูแลให้คู่คา้ เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็ น
ธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้ เพื่ อ
พัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน
(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยนําความรูแ้ ละประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถ
สร้างเสริมประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็ นรู ปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้าและ
ความสําเร็จในระยะยาว
(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้ม่นั ใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการใช้วตั ถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้
นํา้ การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็ นต้น
(6) การแข่ ง ขัน อย่ า งเป็ น ธรรม โดยการประกอบธุ ร กิ จ อย่ า งเปิ ด เผยโปร่ง ใสและไม่ ส ร้า งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็ นธรรม
(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น โดยปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
และกําหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่นต่อสาธารณะ
โดย บริษัทอาจพิจารณาเข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น รวมถึง
สนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่คา้ มีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชั่น
รวมทัง้ เข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายด้วย
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• หลักปฏิบัติ 5.3
คณะกรรมการจะติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน
5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจําเป็ นของทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ รวมทัง้ ตระหนักว่าการใช้ทรัพยากร
แต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน
5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่ า รู ป แบบธุ รกิจ (business model) ที่ ต่ างกัน ทําให้เ กิ ดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรที่ต่างกันด้วย ดังนัน้ ในการตัดสินใจเลือกรู ปแบบธุรกิจ ให้คาํ นึงถึงผลกระทบและความคุม้
ค่าที่จะเกิดขึน้ ต่อทรัพยากร โดยยังคงอยู่บนพืน้ ฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสร้าง
คุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน
ทัง้ นี ้ ทรัพยากรที่บริษัทพึงคํานึงถึงมีอย่างน้อย 4 ประเภท ได้แก่ การเงิน (Financial Capital) ด้านบุคลากร
(Human Capital) สัง คมและความสัม พั น ธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural
Capital)
• หลักปฏิบัติ 5.4
คณะกรรมการจะจัด ให้มีก รอบการกํากับดูแ ลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศระดับ องค์กร
ที่สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทรวมทัง้ ดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและพัฒนาการดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักของบริษัท
5.4.1 คณะกรรมการจะจัด ให้มี น โยบายในเรื่ อ งการจัด สรรและการบริห ารทรัพ ยากรด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ และการกําหนด
แนวทางเพื่อรองรับในกรณีท่ไี ม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กาํ หนดไว้
5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
5.4.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
ทัง้ นี ้ กรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ได้แก่
(1) บริษัทได้ทาํ ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การ
รักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทัง้ ป้องกันมิให้
มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รบั อนุญาต
(3) บริษัทได้พิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดังกล่าว ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Management) การบริหารจัดการเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
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สารสนเทศ (Incident Management) การบริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น สารสนเทศ (Asset
Management) เป็ นต้น
(4) บริษัทได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนด
หลักเกณฑ์และปั จจัยในการกําหนดลําดับความสําคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนใน
การใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับ
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็ นต้น
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
• หลักปฏิบัติ 6.1
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ม่นั ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให้
บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
6.1.1 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจความเสี่ยงที่สาํ คัญของบริษัทและอนุมตั ิความเสี่ยงที่ยอมรับได้
6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทสําหรับเป็ นกรอบการปฏิบัติงานใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองค์กรให้เป็ นทิศทางเดียวกัน ทัง้ นี ้ คณะกรรมการจะให้
ความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เป็ นประจํา
6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปั จจัยทั้งภายนอกและภายใน
องค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ท่กี าํ หนดไว้
ทัง้ นี ้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะให้ความสําคัญ อาจแบ่งออกเป็ น ความเสี่ยงด้านกลยุท ธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Risk) ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น
(Financial Risk) และความเสี่ ย งด้า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ (Compliance Risk)
เป็ นต้น
6.1.4 คณะกรรมการจะดู แ ลให้ม่ ั น ใจว่ า บริ ษั ท ได้มี ก ารประเมิ น ผลกระทบและโอกาสที่ เ กิ ด ขึ น้ ของ
ความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง และมีวิธีจดั การความเสี่ยงที่เหมาะสม
6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการพิจารณา
6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ
6.1.7 คณะกรรมการมีหน้าที่ดแู ลให้บริษัทประกอบธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ของในประเทศและในระดับสากล
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6.1.8 ในกรณี ท่ีบริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสําคัญ (เช่น มีสัดส่วนการ
ถือหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการจะนําผลประเมินระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมาเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วย
• หลักปฏิบัติ 6.2
คณะกรรมการจะจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
6.2.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคน
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติและหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6.2.2 คณะกรรมการจะกําหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน้าที่
อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.2.3 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่จะทําให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถ
เข้า ถึ ง ข้อ มูล ที่ จ ํา เป็ น ต่ อ การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ท่ี ไ ด้รับ มอบหมาย เช่ น เอื ้อ อํา นวยให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถเรี ย กผู้ท่ี เกี่ ย วข้อ งมาให้ข้อมูล การได้ห ารื อร่วมกับ ผู้ส อบบัญ ชี หรื อแสวงหา
ความเห็นที่เป็ นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้
6.2.4 คณะกรรมการจะจัดให้มีบคุ คลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน พร้อมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน
ประจําปี
6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้อ งให้ค วามเห็ น ถึ ง ความเพี ย งพอของระบบการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการควบคุมภายใน และเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
• หลักปฏิบัติ 6.3
คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ ได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ าย
จัดการ คณะกรรมการ หรือผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ
โอกาสของบริษัทและการทําธุรกรรมกับผูท้ ่มี ีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
6.3.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนด
นโยบายและวิธีปฏิบตั ิในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (Integrity)
และความพร้อ มใช้ข องข้อ มูล (Availability) รวมทั้ง การจัด การข้อ มูล ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ (Market Sensitive Information) นอกจากนี ้ คณะกรรมการจะดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ปฏิบตั ิตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
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6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มี ก ารจัด การและติ ดตามรายการที่ อ าจมีค วามขัด แย้งของผลประโยชน์
รวมทั้ง ดู แ ลให้มี แ นวทางและวิ ธี ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ก ารทํา รายการดั ง กล่ า วเป็ น ไปตามขั้น ตอนการ
ดําเนินการและการเปิ ดเผยข้อมูล ตามที่กฎหมายกําหนดและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ
ผูถ้ ือหุน้ โดยรวมเป็ นสําคัญ โดยที่ผมู้ ีสว่ นได้เสียไม่ควรมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
6.3.3 คณะกรรมการจะจัดให้มีขอ้ กําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณา
วาระการประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะ
ดูแลให้กรรมการที่มีส่วนได้เสีย อย่ างมีนัยสําคัญ ในลัก ษณะที่ อาจทําให้กรรมการรายดังกล่า วไม่
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
• หลักปฏิบัติ 6.4
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดา้ นการต่อต้านคอร์รปั ชั่นที่ชัดเจนและ
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ิตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• หลักปฏิบัติ 6.5
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ ข้อร้องเรียนของผูม้ ีส่วนได้เสีย และ
ดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื่อการรับข้อร้องเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้
เปิ ดเผยช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจําปี
6.5.2 คณะกรรมการจะดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที่ชดั เจนในกรณีท่ีมีการชีเ้ บาะแส โดยจะกําหนดให้มี
ช่ อ งทางในการแจ้ง เบาะแสผ่ า นทาง E-mail ของบริ ษั ท หรื อ ผ่ า นกรรมการอิ ส ระ หรื อ กรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษั ท รวมทั้ง มี ก ระบวนการตรวจสอบข้อ มู ล การดํา เนิ น การ และรายงานต่ อ
คณะกรรมการ
6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีมาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนา
สุจริต
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
• หลักปฏิบัติ 7.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล
สําคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อง
7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูล มีความรู ้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ท่เี หมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจาํ นวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมาย
รวมถึงผูบ้ ริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผูจ้ ัดทําบัญชี ผูต้ รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท
และนักลงทุนสัมพันธ์
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7.1.2 ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมการคํานึงถึงปั จจัยที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีท่ี
เป็ นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปั จจัยอย่างน้อยดังต่อไปนีด้ ว้ ย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 สะท้อน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้ สนับสนุนให้บริษัทจัดทําคําอธิบายและการ
วิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการ
เปิ ดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทัง้ นี ้ เพื่อให้นกั ลงทุนได้รบั ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึน้ นอกจากข้อมูลตัวเลข
ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7.1.4 ในกรณีท่ีการเปิ ดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะ กรรมการ
รายนัน้ จะดูแลให้การเปิ ดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผูถ้ ือหุน้ ของกลุม่
ตน การเปิ ดเผยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุม่ ตน
• หลักปฏิบัติ 7.2
คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้
7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและมี
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยให้คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการร่วมกันหาทาง
แก้ไขโดยเร็วหากเริ่มมีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ ึงปั ญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระ
หนี ้
7.2.2 ในการอนุมตั ิการทํารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจะ
พิจารณาให้ม่ ันใจได้ว่า การทํารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการ
สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชําระหนี ้
• หลักปฏิบัติ 7.3
ในภาวะที่บริษัทประสบปั ญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปั ญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้
มั่นใจได้ว่า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปั ญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินได้ ทั้งนี ้
ภายใต้การคํานึงถึงสิทธิของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
7.3.1 ในกรณีท่ีบริษัทมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชําระหนีห้ รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตาม
อย่างใกล้ชิด และดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ิตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูล
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7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทกําหนดแผนการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเป็ นธรรม
ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปั ญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน
สถานะอย่างสมํ่าเสมอ
7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาให้ม่ นั ใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปั ญหาทางการเงิน
ของบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็ นไปอย่างสมเหตุสมผล
• หลักปฏิบตั ิ 7.4
คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบตั ิ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง
การปฏิ บัติ อ ย่ า งเป็ น ธรรม และการเคารพสิ ท ธิ ม นุษ ยชน รวมทั้ง ความรับ ผิ ด ชอบต่ อสัง คมและ
สิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รบั การยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทัง้ นี ้ อาจ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจําปี หรืออาจจัดทําเป็ นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสม
ของบริษัท
7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลให้ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยเป็ นเรื่องที่สาํ คัญและสะท้อนการปฏิบตั ิท่จี ะนําไปสู่การสร้าง
คุณค่าแก่บริษัทอย่างยั่งยืน
• หลักปฏิบัติ 7.5
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผูร้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ท่ที าํ หน้าที่
ในการสื่อสารกับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม
กัน และทันเวลา
7.5.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิ ดเผย
ข้อมูล (Disclosure Policy) เพื่อให้ม่ ันใจได้ว่า การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก
เป็ นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อ
ผลต่ อราคาหลัก ทรัพย์ รวมทั้ง มี ก ารสื่อ สารให้เ ข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิ บัติ ต ามนโยบาย
ดังกล่าว
7.5.2 คณะกรรมการจะจัดให้มีการกําหนดผูท้ ่รี บั ผิดชอบการให้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก โดยเป็ นผูท้ ่มี ีความ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ เข้าใจธุรกิจของบริษัทรวมทัง้ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและ
สามารถสื่อสารกับตลาดทุนได้เป็ นอย่างดี
7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลให้ฝ่ายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การ
จัดให้มีหลักปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูล ภายใน รวมทั้งกําหนดหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื่อให้การสื่อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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• หลักปฏิบัติ 7.6
คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ขอ้ มูล
7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูลตามเกณฑ์ท่ีกาํ หนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว คณะกรรมการจะพิจ ารณาให้มี การเปิ ด เผยข้อมูลทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ ผ่ าน
ช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทโดยกระทําอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งนําเสนอข้อมูลที่เป็ น
ปั จจุบนั
ทัง้ นี ้ บริษัทจะเปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนีบ้ น Website ของบริษัทฯ
(1) วิสยั ทัศน์และค่านิยมของบริษัทฯ
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทัง้ ฉบับปั จจุบนั และของปี
ก่อนหน้า
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจําปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนําเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน หรือ สื่อต่างๆ
(7) โครงสร้างการถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
(8) โครงสร้า งกลุ่ ม บริ ษั ท รวมถึ ง บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ร่ ว มค้า และ special purpose
enterprises/vehicles (SPEs/SPVs)
(9) กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่าย
ได้แล้วทัง้ หมดและมีสิทธิออกเสียง
(10) การถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหารระดับสูง
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ ือหุน้
(12) ข้อบังคับของบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ
(13) นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชั่น นโยบายรักษาความ
ปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
(14) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการรวมถึง
เรื่องที่ตอ้ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ
วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
(16) ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที่รบั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการ
บริษัท เช่น ชื่อบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์
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หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
• หลักปฏิบัติ 8.1
คณะกรรมการจะดูแลให้ม่นั ใจว่า ผูถ้ ือหุน้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ
8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลให้เรื่องสําคัญ ทัง้ ประเด็นที่กาํ หนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อทิศทางการดําเนินงานของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผูถ้ ื อหุน้ โดยเรื่อง
สําคัญดังกล่าวถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของผูถ้ ือหุน้ เช่น
(1) การกําหนดหลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผูถ้ ือหุน้ เสนอเป็ นวาระการประชุม
ซึ่งหากกรณี คณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุน้ เสนอบรรจุเป็ นวาระคณะกรรมการต้องแจ้ง
เหตุผลให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
(2) หลักเกณฑ์การให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า
8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้
สิทธิของผูถ้ ือหุน้
8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน
website ของบริษัทอย่างน้อยสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม
8.1.5 คณะกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การ
ส่งคําถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย
8.1.6 หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกจัดทําเป็ นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่
พร้อมกับฉบับภาษาไทย
ทัง้ นี ้ หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยข้อความดังต่อไปนี ้
(1) วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมผูถ้ ือหุน้
(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็ นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็ นเรื่องๆ อย่าง
ชัด เจน เช่ น ในวาระที่ เ กี่ ย วกั บ กรรมการ ได้แ ยกเรื่ อ งการเลื อ กตั้ง กรรมการและการอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นแต่ละวาระ
(3) วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่ง
รวมถึง
ก. วาระอนุมัติจ่ายปั นผล – นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายพร้อมทัง้
เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณี ท่ีเสนอให้งดจ่ายปั นผล ให้อธิ บายเหตุผลและข้อมูล
ประกอบ

23/25

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance)
บริษัท เทิรน์ คีย ์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จํากัด (มหาชน)

ข. วาระแต่ ง ตั้ง กรรมการ – ระบุช่ื อ อายุ ประวัติ ก ารศึก ษาและการทํางาน จํานวนบริษัท
จดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภท
ของกรรมการที่เสนอ และในกรณีท่ีเป็ นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ง
อีกครัง้ ให้ระบุขอ้ มูลการเข้าร่วมประชุมปี ท่ีผ่านมา และวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ของบริษัท
ค. วาระอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการแต่ละตําแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบทั้งที่เป็ นตัวเงิน และสิ ท ธิ
ประโยชน์อ่นื ๆ
ง. วาระแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี – ชื่อผูส้ อบบัญชี บริษัทที่สงั กัด ประสบการณ์ทาํ งาน ความเป็ น
อิสระของผูส้ อบบัญชี ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาํ หนด
(5) ข้อมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้งผลคะแนน
เสียง สิทธิของหุน้ แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เอกสารที่ผถู้ ือหุน้ ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมเอกสารประกอบการมอบ
ฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จดั ประชุม เป็ นต้น
• หลักปฏิบัติ 8.2
คณะกรรมการจะดู แ ลให้ก ารดํา เนิ น การในวั น ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น เป็ น ไปด้ว ยความเรี ย บร้อ ย โปร่ ง ใสมี
ประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิของตน
8.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
ของผูถ้ ือหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่
สะดวกต่อการเดินทาง เป็ นต้น
8.2.2 คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้มีการกระทําใดๆ ที่เป็ นการจํากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้
ผูถ้ ือหุน้ จนเกินควร เช่น ไม่กาํ หนดให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องนําเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ตนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้ในแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
8.2.3 คณะกรรมการจะส่ ง เสริ ม การนํา เทคโนโลยี ม าใช้ กั บ การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น ทั้ง การลงทะเบี ย น
ผูถ้ ือหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดําเนินการประชุมสามารถกระทําได้รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยํา
8.2.4 ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีหน้าที่ดแู ลให้การประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัทจัดสรรเวลาสําหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ แสดงความเห็นและตัง้ คํานึงถามต่อที่
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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8.2.5 เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ สามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสําคัญได้ กรรมการในฐานะผูเ้ ข้าร่วมประชุมและในฐานะ
ผูถ้ ือหุน้ ไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็ นการล่วงหน้าโดยไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะ
วาระสําคัญที่ผถู้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
8.2.6 สนับสนุนให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถาม
ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ให้บริษัทแจ้งผูถ้ ือหุน้ ให้ทราบถึงจํานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเองและของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง
8.2.8 ในกรณีท่วี าระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชุมจะจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผูถ้ ือ
หุน้ ใช้สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลในวาระการแต่งตัง้ กรรมการ
8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาํ คัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที่
เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิ ดเผยผลการลงคะแนนที่เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระให้ท่ีประชุมทราบพร้อมทัง้ บันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุม
• หลักปฏิบัติ 8.3
คณะกรรมการจะดูแลให้การเปิ ดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ เป็ นไปอย่ าง
ถูกต้องและครบถ้วน
8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิ ดเผยมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทํา
การถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัทฯ
8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลให้การจัดส่งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือหุน้
8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลให้มีรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้บนั ทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วม
การประชุม
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติท่ปี ระชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออก
เสียง) ของแต่ละวาระ
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทัง้ ชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ

………………………………………..……….…

(นายกิตติศักดิ์ อมรชัยโรจน์กุล)
ประธานกรรมการบริษัท
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