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บริษัท เทริน์คีย ์คอมมูนิเคช่ัน เซอรว์ิส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของ

การกาํกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสาํคญัที่จะช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของบริษัทใหมี้ประสิทธิภาพและมีการ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาํไปสู่ประโยชนส์งูสดุต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ตัง้แต่พนกังาน ผูล้งทุน ผูถื้อหุน้ 

และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจึงไดเ้ห็นควรใหมี้การจดัทาํนโยบายการกาํกับดแูลกิจการที่ดี

ขึน้ โดยครอบคลมุเนือ้หาหลกัการสาํคญัตัง้แต่โครงสรา้ง บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

จนถึงหลกัการในการบริหารงานของผูบ้รหิารอย่างโปร่งใส ชดัเจน และสามารถตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทางใน

การบริหารองคก์รทาํใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการดาํเนินงานใดๆ ของบริษัทเป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และคาํนึงถึง

ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูมี้สว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

เพื่อใหบ้ริษัทมีความน่าเชื่อถือสาํหรบัผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และเพื่อประโยชนใ์นการสรา้ง

คณุค่าใหก้ิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวงัของทัง้ภาคธุรกิจ ผูล้งทุน ตลอดจนตลาดทนุและสงัคมโดยรวม 

บริษัทจึงไดจ้ัดทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดหลกัปฏิบัติตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการที่ดีสาํหรบั

บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจดัทาํโดยคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นแนวทางใน

การกาํกบัดแูลกิจการของบรษัิทฯ 

หลักการและนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัตามหลกัการกาํกับดแูลกิจการที่ดี โดยครอบคลมุ

หลกัปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 8 หลกัปฏิบติั ดงันี ้

หลักปฏิบัติ 1  บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 2  วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัของบรษัิท 

หลักปฏิบัติ 3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร  

หลักปฏิบัติ 5  สง่เสรมินวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6  ดแูลใหมี้ระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู  

หลักปฏิบัติ 8  สนบัสนนุการมีสว่นรว่มและการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้  

หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

• หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการจะทาํความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํที่ตอ้งกาํกับดูแลให้

องคก์รมีการบรหิารจดัการที่ดี ซึ่งครอบคลมุถึง 

(1) การกาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 

(2) การกําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้บรรลุ

วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย 

(3) การติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 
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• หลักปฏิบัติ 1.2 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลบริษัทใหน้าํไปสูผ่ลการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี (governance outcome) อย่างนอ้ย 

ดงัต่อไปนี ้

(1) สามารถแข่งขนัได ้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะยาว  

(2) ประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สีย  

(3) เป็นประโยชนต่์อสงัคม และพฒันาหรือลดผลกระทบดา้นลบต่อสิ่งแวดลอ้ม  

(4) สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลี่ยนแปลง  

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะยึดหลกัปฏิบติัดงัต่อไปนีใ้นการกาํกบัดแูลบรษัิทใหน้าํไปสูผ่ลการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี  

1.2.1 คณะกรรมการจะคาํนึงถึงจรยิธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มเป็นสาํคัญ นอกเหนือจาก 

ผลประกอบการทางการเงิน 

1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผูน้าํในการกาํกับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อน

วฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจรยิธรรม 

1.2.3 คณะกรรมการจะจดัใหมี้นโยบายสาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ที่แสดงถึงหลกัการและ

แนวทางในการดาํเนินงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เป็นตน้ 

1.2.4 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหมี้การสื่อสารเพื่อใหก้รรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจ  

มีกลไกเพียงพอที่เอือ้ใหมี้การปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างตน้ ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวน

นโยบายและการปฏิบติัเป็นประจาํ 

• หลักปฏิบัติ 1.3 

คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบระมัดระวงั (duty of 

care) และซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางที่ได้กําหนดไว้รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการ

ดาํเนินงานที่สาํคญั เช่น การลงทนุ การทาํธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบรษัิทอย่างมีนยัสาํคญั การทาํรายการกับ

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั การไดม้า/จาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน การจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

• หลักปฏิบัติ 1.4 

คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ และกาํหนดขอบเขต 

การมอบหมายหนา้ที่และความรบัผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจน

ติดตามดแูลใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารและฝ่ายจดัการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย  

1.4.1 คณะกรรมการจะใหมี้การจดัทาํกฎบตัรหรือนโยบายการกาํกับดแูลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุ

หนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอ้า้งอิงในการปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการทุกคน 

และจะจัดใหมี้การทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจาํอย่างน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนการแบ่ง

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายจัดการ อย่างสมํ่าเสมอเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 
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1.4.2 คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจขอบเขตหนา้ที่ของตน และมอบหมายอาํนาจการจดัการบรษัิทใหแ้ก่ 

ฝ่ายจัดการ โดยทาํการบันทึกเป็นลายลกัษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิไดเ้ป็น 

การปลดเปลือ้งหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตอ้งติดตามดูแลฝ่าย

จัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี ้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายจดัการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดงันี ้

เรื่องที่ควรดแูลใหมี้การดาํเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักใหมี้ในการดาํเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี ้

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหฝ่้ายจดัการเป็นผูเ้สนอเรื่องเพื่อพิจารณาได ้ซึ่งไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. การกาํหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ 

ข. การสรา้งวฒันธรรมองคก์รที่ยึดมั่นในจรยิธรรม รวมทัง้ประพฤติตนเป็นตน้แบบ 

ค. การดูแลโครงสรา้ง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ใหเ้หมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์

และเปา้หมายหลกัในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ง. การสรรหา พฒันา กาํหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

จ. การกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบัติงานใหส้อดคล้องกับ 

วตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกัขององคก์ร 

เรื่องที่ดาํเนินการรว่มกบัฝ่ายจดัการ 

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และฝ่ายจดัการจะพิจารณารว่มกนัโดยฝ่าย

จดัการเสนอใหค้ณะกรรมการเหน็ชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหน้โยบายภาพรวมสอดคลอ้ง

กับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ 

ไปดาํเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและใหฝ่้ายจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ 

ตามที่เหมาะสม ซึ่งไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. การกาํหนดและทบทวนกลยทุธ ์เปา้หมาย แผนงานประจาํปี  

ข. การดแูลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน  

ค. การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการที่เหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของฝ่ายจดัการ  

ง. การกาํหนดกรอบการจดัสรรทรพัยากร การพฒันาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการ

บรหิารจดัการบคุคล และนโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จ. การติดตามและประเมินผลการดาํเนินงาน  

ฉ. การดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ 
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เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดาํเนินการ  

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกาํกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่

บรหิาร และฝ่ายจดัการเป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการดาํเนินการ ซึ่งไดแ้ก่เรื่องดงัต่อไปนี ้

ก. การจดัการ (execution) ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ ์นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนมุติัแลว้  

ทัง้นี ้คณะกรรมการควรปล่อยใหฝ่้ายจัดการรบัผิดชอบการตัดสินใจดาํเนินงาน การจัดซือ้จัด

จ้างการรับบุคลากรเข้าทํางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กําหนดไว้และติดตามดูแลผล  

โดยไม่แทรกแซงการตดัสินใจ เวน้แต่มีเหตจุาํเป็น 

ข. เรื่องที่ขอ้กาํหนดหา้มไว ้เช่น การอนมุติัรายการที่กรรมการมีสว่นไดเ้สีย เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 2: กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัททีเ่ป็นไปเพื่อความยั่งยืน 

• หลักปฏิบัติ 2.1 

คณะกรรมการจะกาํหนดหรือดูแลใหว้ัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัท (objectives) เป็นไปเพื่อ

ความยั่งยืน โดยเป็นวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่สอดคลอ้งกับการสรา้งคณุค่าใหท้ัง้บริษัทลกูคา้ ผูมี้ส่วนได้

เสีย และสงัคมโดยรวม 

2.1.1 คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลให้บริษัทมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives)  

ที่ชดัเจน เหมาะสม สามารถใชเ้ป็นแนวคิดหลกัในการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และ

สื่อสาร ใหทุ้กคนในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทาํเป็นวิสยัทศัน ์และค่านิยมร่วม

ขององค์กร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (principles and purposes) หรือ

อ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการจะกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business 

model) ที่สามารถสรา้งคุณค่าให้ทั้งแก่บริษัทผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไปโดย

พิจารณาถึง 

(1) สภาพแวดลอ้มและการเปลี่ยนแปลงปัจจยัต่างๆ รวมทัง้การนาํเทคโนโลยีมาใชอ้ย่างเหมาะสม 

(2) ความตอ้งการของลกูคา้และผูมี้สว่นไดเ้สีย 

(3) ความพรอ้ม ความชาํนาญ ความสามารถในการแข่งขนัของบรษัิทฯ 

(4) วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้บรษัิทฯ 

(5) กลุม่ลกูคา้หลกัของบรษัิทฯ 

(6) ความสามารถในการทํากําไร หรือแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่าให้บริษัทและลูกค้า (value 

proposition) 

(7) ความสามารถในการดาํรงอยู่ของบริษัทในระยะยาว ภายใตปั้จจยัทัง้โอกาสและความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อบรษัิทและผูมี้สว่นไดเ้สียได ้
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2.1.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมค่านิยมขององคก์รในการกาํกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ความรับผิดชอบใน 

ผลการกระทาํ (accountability) ความเที่ยงธรรม (integrity) ความโปรง่ใส (transparency) ความเอา

ใจใส ่(due consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสรา้งใหว้ัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร

สะทอ้นอยู่ในการตดัสินใจและการดาํเนินงานของบคุลากรในทกุระดบั จนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

• หลักปฏิบัติ 2.2 

คณะกรรมการจะกาํกับดแูลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลาปานกลางและ/หรือ

ประจาํปีของบริษัทสอดคลอ้งกับการบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษัทโดยมีการนาํเทคโนโลยี

มาใชอ้ย่างเหมาะสม และปลอดภยั 

2.2.1 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหก้ารจัดทาํกลยุทธ์และแผนงานประจาํปีที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายหลกัของบรษัิทโดยคาํนึงถึงปัจจยัแวดลอ้มของบริษัท ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกาสและ 

ความเสี่ยงที่ยอมรบัไดแ้ละสนบัสนนุใหมี้การจดัทาํ หรือทบทวนวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยทุธ์

สาํหรบัระยะปานกลาง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ั่นใจว่ากลยทุธแ์ละแผนงานประจาํปีไดค้าํนึงถึงผลกระทบ

ในระยะเวลาที่ยาวขึน้ และยงัพอจะคาดการณไ์ดต้ามสมควร 

2.2.2 ในการกาํหนดกลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปี คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 

ปัจจยัและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งตลอดสาย (value chain) 

รวมทัง้ปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลกัของบริษัทโดยมีกลไกที่ทาํใหเ้ขา้ใจความ

ตอ้งการของผูมี้สว่นไดเ้สียอย่างแทจ้รงิ 

(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสารระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สีย

กับบริษัทไวช้ดัเจน เพื่อใหบ้ริษัทสามารถเขา้ถึงและไดร้บัขอ้มลูประเด็นหรือความตอ้งการของ 

ผูมี้สว่นไดเ้สียแต่ละกลุม่ไดอ้ย่างถกูตอ้งใกลเ้คียงมากที่สดุ 

(2) ระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียที่เก่ียวขอ้งของบริษัททัง้ภายในและภายนอก ทัง้ที่เป็นตวับุคคล กลุ่มบุคคล 

หน่วยงานองคก์ร เช่น พนกังาน ผูล้งทนุ ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานกาํกับ

ดแูล เป็นตน้ 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนไดเ้สีย เพื่อนาํไปวิเคราะหแ์ละจัดระดับประเด็น

ดังกล่าวตามความสาํคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อทัง้บริษัทและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทัง้นี ้เพื่อ

เลือกเรื่องสาํคญัที่จะเป็นการสรา้งคณุค่ารว่มกบัผูมี้สว่นไดเ้สียมาดาํเนินการใหเ้กิดผล 

2.2.3 คณะกรรมการจะกาํหนดเป้าหมายใหเ้หมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและศกัยภาพของบรษัิท

โดยคณะกรรมการจะพิจารณากําหนดเป้าหมายทั้งที่ เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากนี ้ 

คณะกรรมการจะตระหนกัถึงความเสี่ยงของการตัง้เปา้หมายที่อาจนาํไปสูก่ารประพฤติที่ผิดกฎหมาย 

หรือขาดจรยิธรรม (unethical conduct) 
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2.2.4 คณะกรรมการจะกาํกับดแูลใหมี้การถ่ายทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายผ่านกลยทุธแ์ละแผนงานให้

ทั่วทัง้องคก์ร 

2.2.5 คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหมี้การจดัสรรทรพัยากรและการควบคมุการดาํเนินงานที่เหมาะสมและ

ติดตามการดาํเนินการตามกลยุทธแ์ละแผนงานประจาํปี โดยจดัใหมี้ผูท้าํหนา้ที่รบัผิดชอบดแูลและ

ติดตามผลการดาํเนินงาน  

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล 

• หลักปฏิบัติ 3.1 

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด

องคป์ระกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วัตถุประสงคแ์ละ

เปา้หมายหลกัที่กาํหนดไว ้

3.1.1 คณะกรรมการมีหนา้ที่ดแูลใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการที่มีคณุสมบัติหลากหลายทัง้ใน

ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่า จะได้

คณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถ เขา้ใจและตอบสนองความตอ้งการของผูมี้

สว่นไดเ้สยีได ้รวมทัง้ตอ้งมีกรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารอย่างนอ้ย 1 คนที่มีประสบการณใ์นธุรกิจหรือ

อตุสาหกรรมหลกัที่บรษัิทดาํเนินกิจการอยู่ 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจาํนวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

โดยตอ้งมีจาํนวนกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมีสดัส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารที่สะทอ้น

อาํนาจที่ถ่วงดลุกนัอย่างเหมาะสม โดย 

ก. กรรมการสว่นใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารที่สามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการทาํงานของ

ฝ่ายจดัการไดอ้ย่างอิสระ  

ข. กรรมการอิสระมีจาํนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมทั้งดูแล ให้กรรมการอิสระสามารถทํางานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะดาํเนินการเปิดเผยนโยบายในการกาํหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มี 

ความหลากหลาย และขอ้มลูกรรมการ อาทิ อายุ ประวติัการศึกษา ประสบการณ ์สดัส่วนการถือหุน้ 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอ่ืน ในรายงาน

ประจาํปีและบน website ของบรษัิท 
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• หลักปฏิบัติ 3.2 

คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการเอือ้ต่อการใชด้ลุพินิจในการตดัสินใจอย่างมีอิสระ 

3.2.1 ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 

3.2.2 ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการจะ

กาํหนดอาํนาจหนา้ที่ของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหารใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ใหค้น

ใดคนหนึ่งมีอาํนาจโดยไม่จาํกัด บรษัิทจะแยกบคุคลที่ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคล

ที่ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการ โดยหนา้ที่ของประธานกรรมการจะครอบคลมุ

เรื่องดงัต่อไปนี ้

(1) การกาํกับ ติดตาม และดูแลใหม้ั่นใจไดว่้า การปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัขององคก์ร 

(2) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ มี

จรยิธรรม และการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

(3) การกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจา้หน้าที่บริหาร และมี

มาตรการที่ดแูลใหเ้รื่องสาํคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

(4) การจัดสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปราย

ประเด็นสาํคญักนัอย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การสง่เสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ 

ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

(5) การเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 

และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

3.2.4 คณะกรรมการจะกาํหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการดาํรงตาํแหน่งต่อเนื่องไม่เกินเกา้ (9) ปีนบั

จากวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระครัง้แรก ในกรณีที่จะแต่งตัง้กรรมการอิสระ

นัน้ใหด้าํรงตาํแหน่งต่อไป คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตสุมผลถึงความจาํเป็นดงักลา่ว  

3.2.5 เพื่อใหเ้รื่องสาํคญัไดร้บัการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตัง้

คณะกรรมการชดุย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอ้มลู และเสนอแนวทางพิจารณา

ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

3.2.6 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุด

ย่อย จาํนวนครัง้ของการประชมุและจาํนวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชมุในปีที่ผ่านมาและ

รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุชดุ  
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• หลักปฏิบัติ 3.3 

3.3.1  คณะกรรมการบรษัิทจะจดัใหมี้การประชุม เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบคุคลเพื่อใหไ้ด้

กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทาํให้คณะกรรมการมีองคป์ระกอบความรูค้วามชาํนาญที่เหมาะสม

รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกล่าว ก่อนจะนาํเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้

กรรมการ นอกจากนี ้บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้มลูอย่างเพียงพอเก่ียวกับบุคคลที่ไดร้บัการ

เสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสินใจ 

3.3.2 คณะกรรมการบรษัิทจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการ

ที่ครบวาระ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม คณะกรรมการบริษัทจะคาํนึงถึงผลการ

ปฏิบติัหนา้ที่ของกรรมการรายดงักลา่วประกอบดว้ย 

3.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทใน

กระบวนการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนใหมี้การเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไวใ้นรายงาน

ประจาํปี รวมทัง้ความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• หลักปฏิบัติ 3.4 

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนุมติั คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหโ้ครงสรา้งและ

อตัราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมการนาํพาองคก์รใหด้าํเนินงาน

ตามเปา้หมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

3.4.1  ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท

ประสบการณ์ ภาระหน้าที่  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and 

Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี ้ อยู่ในลักษณะ 

ที่เปรียบเทียบไดก้บัระดบัที่ปฏิบติัอยู่ในอตุสาหกรรม  

3.4.2 ผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นผูอ้นุมติัโครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช ่

ตัวเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม  

ทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชมุ) และค่าตอบแทนตามผลดาํเนินงาน

ของบริษัท (เช่น โบนสั บาํเหน็จ) โดยเชื่อมโยงกับมลูค่าที่บริษัทสรา้งใหก้ับผูถื้อหุน้ แต่ไม่อยู่ในระดบั 

ที่สงูเกินไปจนทาํใหเ้กิดการมุ่งเนน้แต่ผลประกอบการระยะสัน้ 

3.4.3  คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึง

ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจาํนวนของค่าตอบแทนดว้ย ทัง้นี ้

จาํนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านไดร้ับจากการเป็น

กรรมการของบรษัิทย่อยดว้ย 
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• หลักปฏิบัติ 3.5 

คณะกรรมการมีหนา้ที่กาํกับดูแลใหก้รรมการทุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่และจัดสรรเวลา

อย่างเพียงพอ 

3.5.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า มีกลไกสนบัสนนุใหก้รรมการเขา้ใจบทบาทหนา้ที่ของตน 

3.5.2  คณะกรรมการจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการโดยพิจารณาถึง

ประสิทธิภาพการทาํงานของกรรมการที่ดาํรงตาํแหน่งหลายบริษัท และเพื่อใหม้ั่นใจว่ากรรมการ

สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหนา้ที่ในบริษัทไดมี้อย่างเพียงพอ โดยจะกาํหนดจาํนวนบริษัทจด

ทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบรษัิท 

3.5.3  คณะกรรมการจะจดัใหมี้ระบบการรายงานการดาํรงตาํแหน่งอ่ืนของกรรมการ และเปิดเผยใหเ้ป็นที่

รบัทราบ 

3.5.4  ในกรณีที่กรรมการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้รหิาร หรือมีสว่นไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มใน

กิจการอ่ืนที่ มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์ของตน 

คณะกรรมการตอ้งดแูลใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้

รบัทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5  ใหก้รรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทัง้หมดที่ไดจ้ดัใหมี้ขึน้ในรอบปี เวน้แต่ในกรณีที่มีเหตจุาํเป็น 

• หลักปฏิบัติ 3.6 

คณะกรรมการมีหนา้ที่กาํกับดแูลใหมี้กรอบและกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษัท

ย่อยและกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนยัสาํคญั ในระดบัที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บริษัท

ย่อยและกิจการอ่ืนที่บรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากาํหนดนโยบายการกาํกบัดแูลบรษัิทย่อย ซึ่งรวมถึง 

(1) ระดับการแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้

คณะกรรมการเป็นผูแ้ต่งตัง้เวน้แต่บริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที่เป็น operating arms 

ของบรษัิทคณะกรรมการอาจมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้ก็ได ้ 

(2) กาํหนดขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทตามขอ้ (1) และ

ใหต้วัแทนของบริษัทดแูลใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที่บริษัท

ย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอ่ืน คณะกรรมการจะกาํหนดนโยบายใหต้ัวแทนทาํหนา้ที่อย่างดีที่สุดเพื่อ

ผลประโยชนข์องบรษัิทย่อย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษัิทแม่ 

(3) ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทย่อยที่เหมาะสมและรดักมุเพียงพอและการทาํรายการต่างๆ 

เป็นไปอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
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(4) การเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานการทาํรายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ิน การทาํรายการอ่ืนที่สาํคญั การเพิ่มทนุ การลดทนุ การเลิก

บรษัิทย่อย เป็นตน้ 

3.6.2 หากเป็นการเขา้ร่วมลงทุนในกิจการอ่ืนอย่างมีนัยสาํคัญ เช่น มีสดัส่วนการถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง

ตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 และจาํนวนเงินลงทุนหรืออาจตอ้งลงทนุเพิ่มเติมมีนยัสาํคญัต่อ

บริษัทในกรณีที่จาํเป็นคณะกรรมการจะดูแลใหมี้การจดัทาํสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders’ 

Agreement) หรือขอ้ตกลงอ่ืนเพื่อใหเ้กิดความชัดเจนเก่ียวกับอาํนาจในการบริหารจัดการและการมี

สว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญั การติดตามผลการดาํเนินงาน เพื่อสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

จดัทาํงบการเงินของบรษัิทไดมี้ตามมาตรฐานและกาํหนดเวลา 

• หลักปฏิบัติ 3.7 

คณะกรรมการจะจดัใหมี้การประเมินผลการทาํงานของกรรมการทัง้คณะ รวมทัง้ประเมินผลการทาํงานของ

กรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนาํผลการ

ประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงการปฏิบติังานในดา้นต่างๆ ได ้ 

• หลักปฏิบัติ 3.8 

คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหค้ณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับบทบาท

หน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้

กรรมการทกุคนไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบติัหนา้ที่กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ 

3.8.1 คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า บุคคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่ จะไดร้บัการแนะนาํและมี

ข้อมูลที่เป็นประโยชนต่์อการปฏิบัติหนา้ที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค ์เป้าหมายหลัก 

วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบรษัิท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท้ี่จาํเป็นอย่างต่อเนื่อง 

3.8.3 คณะกรรมการจะทําความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และ

สภาพแวดลอ้มที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มลูที่เป็นปัจจบุนัอย่างสมํ่าเสมอ 

3.8.4 คณะกรรมการจะเปิดเผยขอ้มูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการใน

รายงานประจาํปี  

• หลักปฏิบัติ 3.9 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ยสามารถเขา้ถึง

ขอ้มูลที่จาํเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูแ้ละประสบการณท์ี่จาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุน

การดาํเนินงานของคณะกรรมการ 

3.9.1 คณะกรรมการจะจัดใหมี้กาํหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้

เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้
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3.9.2 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทแต่ไม่นอ้ยกว่าสี่ (4) ครัง้ต่อปี 

3.9.3 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้กลไกใหก้รรมการแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ายจดัการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น

ประโยชนต่์อบรษัิทเขา้สูว่าระการประชมุ 

3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดส่งใหแ้ก่กรรมการเป็นการล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวนั

ประชมุ เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นเรง่ด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบรษัิท จะแจง้การนดัประชมุโดย

วิธีอ่ืนและกาํหนดวนัประชมุใหเ้รว็กว่านัน้ก็ได ้

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการเพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกับปัญหาโดยตรง และ

เพื่อใหมี้โอกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมการจะเขา้ถึงสารสนเทศที่จาํเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เลขานกุารบรษัิท 

หรือผู้บริหารอ่ืนที่ ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่จ ําเป็น 

คณะกรรมการอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระจากที่ปรกึษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็น

ค่าใชจ้่ายของบรษัิทฯ 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากาํหนดเป็นนโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะประชุม

ระหว่างกนัเองตามความจาํเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดย

ไม่มีฝ่ายจดัการรว่มดว้ย โดยแจง้ใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารทราบถึงผลการประชมุดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมการจะกาํหนดคุณสมบัติและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ

หนา้ที่ในการใหค้าํแนะนาํเก่ียวกับดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที่คณะกรรมการจะตอ้งทราบ 

ดูแลการจัดการเอกสารการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญต่างๆ และกิจกรรมของ

คณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี ้คณะกรรมการ

จะเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจาํปี และบน website 

ของบรษัิท 

3.9.9 เลขานุการบริษัทจะฝึกอบรมและพฒันาความรูอ้ย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชนต่์อการปฏิบติัหน้าที่

และในกรณีที่มีหลกัสูตรรบัรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเขา้รบัการอบรมหลกัสูตร

ดงักลา่วดว้ย 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

• หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการจะดาํเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ระดบัสงูใหมี้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะที่จาํเป็นต่อการขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ปา้หมาย 
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4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดาํรงตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร 

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารดูแลใหมี้ผูบ้ริหารระดบัสงูที่เหมาะสมโดย

อย่างน้อยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะร่วมกับประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการสรรหาและแต่งตัง้บุคคล เห็นชอบบุคคลที่

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่ง 

(Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

ระดบัสงู 

4.1.4 คณะกรรมการจะส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูบ้ริหารระดับสูงไดร้บัการ

อบรมและพฒันา เพื่อเพิ่มพนูความรูแ้ละประสบการณท์ี่เป็นประโยชนต่์อการปฏิบติังาน 

• หลักปฏิบัติ 4.2 

คณะกรรมการโดยคาํแนะนาํของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะกาํกับดแูลใหมี้การกาํหนด

โครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 

4.2.1 คณะกรรมการโดยคาํเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารจะกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนที่เป็น

เครื่องจูงใจใหผู้บ้ริหารและพนกังานทุกระดบัปฏิบัติงานใหส้อดคลอ้งกับวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องบรษัิทในระยะยาว 

4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑแ์ละปัจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติ

โครงสรา้งค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และติดตามใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิารประเมินผูบ้ริหาร

ระดบัสงูใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการประเมินดงักลา่ว 

• หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพนัธข์องผูถื้อหุน้ที่อาจมีผลกระทบต่อการบรหิารและ 

การดาํเนนิงานของบรษัิท 

4.3.1 คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจโครงสรา้งและความสมัพันธ์ของผูถื้อหุน้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของ

ขอ้ตกลงภายในกิจการครอบครวัไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณอ์กัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุน้ หรือนโยบาย

ของกลุม่บรษัิทแม่ ซึ่งมีผลต่ออาํนาจในการควบคมุการบรหิารจดัการบรษัิท 

4.3.2 คณะกรรมการจะดแูลไม่ใหข้อ้ตกลงตามขอ้ 4.3.1 เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการ 

เช่น การมีบคุคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตาํแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มลูตามขอ้ตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคมุบรษัิท 
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• หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลการบรหิารและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู ้ทกัษะ ประสบการณแ์ละแรงจงูใจที่

เหมาะสม 

4.4.1 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การบริหารทรพัยากรบุคคลที่สอดคลอ้งกับทิศทางและกลยุทธข์ององคก์ร 

พนกังานในทกุระดบัมีความรู ้ความสามารถ แรงจงูใจที่เหมาะสม และไดร้บัการปฏิบติัอย่างเป็นธรรม

เพื่อรกัษาบคุลากรที่มีความสามารถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหมี้การจัดตั้งกองทุนสาํรองรองเลีย้งชีพหรือกลไกอ่ืนเพื่อดูแลใหพ้นักงาน 

มีการออมอย่างเพียงพอสาํหรบัรองรบัการเกษียณ รวมทัง้สนบัสนนุใหพ้นกังานมีความรูค้วามเขา้ใจ

ในการบรหิารจดัการเงิน การเลือกนโยบายการลงทนุที่สอดคลอ้งกบัช่วงอาย ุระดบัความเสี่ยง 

หลักปฏิบัติ 5: การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

• หลักปฏิบัติ 5.1 

คณะกรรมการใหค้วามสาํคัญและสนบัสนุนการดาํเนินการที่ก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้ง

คณุประโยชนต่์อลกูคา้หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

5.1.1 คณะกรรมการจะใหค้วามสาํคญักับการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร และดแูลใหฝ่้ายจดัการนาํไปเป็นสว่น

หนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดาํเนินงานและการติดตามผลการ

ดาํเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการจะส่งเสริมการดําเนินการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัทตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลมุการกาํหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมมุมองใน

การออกแบบและพัฒนาสินคา้และบริการ การวิจัย การปรบัปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการ

ทาํงาน รวมทัง้การรว่มมือกบัคู่คา้ 

ทัง้นี ้การดาํเนินการขา้งตน้ควรมีลกัษณะเป็นไปเพื่อการสรา้งประโยชนร์ว่มกันทัง้แก่บรษัิทลกูคา้ คู่คา้ สงัคม

และสิ่งแวดลอ้ม และไม่สนบัสนนุใหเ้กิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจรยิธรรม 

• หลักปฏิบัติ 5.2 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

และสะทอ้นอยู่ในแผนดาํเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้า ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการ

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั และแผนกลยทุธ ์(Strategies) ของบรษัิท 

5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลให้มีกลไกที่ท ําให้มั่นใจว่า บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ไม่ละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพื่อเป็นแนวทางใหทุ้กส่วนใน

องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ที่เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยจัดทาํนโยบาย

จรรยาบรรณทางธุรกิจใหค้รอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้
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(1)  ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่

เก่ียวขอ้งและปฏิบติัต่อพนกังานและลกูจา้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแ้ก่ การ

กําหนดค่าตอบแทนและค่าผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ เป็นธรรม การจัดสวัสดิการที่ไม่น้อยกว่าที่

กฎหมายกาํหนดหรือมากกว่าตามความเหมาะสม การดแูลสขุภาพอนามยัและความปลอดภยัใน

การทาํงาน การอบรมใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิความกา้วหนา้ รวมถึงเปิดโอกาสให้

พนกังานมีโอกาสพฒันาทกัษะการทาํงานในดา้นอ่ืนๆ 

(2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้อง และ

คาํนึงถึงสขุภาพ ความปลอดภยั ความเป็นธรรม การเก็บรกัษาขอ้มลูลกูคา้ การบริการหลงัการ

ขายตลอดช่วงอายุสินคา้และบริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลกูคา้เพื่อการพฒันา

ปรบัปรุงสินคา้และบรกิาร รวมทัง้การโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขายตอ้งกระทาํ

อย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใช้ประโยชนจ์ากความเข้าใจผิดของ

ลกูคา้ 

(3) ความรบัผิดชอบต่อคู่คา้ โดยมีกระบวนการจดัซือ้จัดจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ตกลงที่เป็น

ธรรม การช่วยใหค้วามรู ้พฒันาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถในการผลิตและใหบ้รกิารให้

ไดม้าตรฐาน ชีแ้จงและดูแลใหคู้่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็น

ธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่คา้เพื่อ

พฒันาการประกอบธุรกิจระหว่างกนัอย่างยั่งยืน 

(4) ความรบัผิดชอบต่อชมุชน โดยนาํความรูแ้ละประสบการณท์างธุรกิจมาพฒันาโครงการที่สามารถ

สรา้งเสริมประโยชนต่์อชุมชนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหนา้และ

ความสาํเรจ็ในระยะยาว 

(5) ความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้ม โดยปอ้งกนั ลด จดัการและดแูลใหม้ั่นใจว่าบริษัทจะไม่สรา้งหรือ

ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งครอบคลมุการใชว้ตัถดิุบ การใชพ้ลงังาน การใช้

นํา้ การใชท้รพัยากรหมุนเวียน การปลดปล่อยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ 

การปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก เป็นตน้ 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความ

ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชั่น โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง

และกาํหนดใหบ้ริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นต่อสาธารณะ

โดย บริษัทอาจพิจารณาเขา้รว่มเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชั่น รวมถึง

สนับสนุนใหบ้ริษัทอ่ืนๆ และคู่คา้มีและประกาศนโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่น 

รวมทัง้เขา้รว่มเป็นภาคีเครือข่ายดว้ย  
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• หลักปฏิบัติ 5.3 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล เพื่อใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหลกัไดอ้ย่างยั่งยืน 

5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนกัถึงความจาํเป็นของทรพัยากรที่ตอ้งใช ้รวมทัง้ตระหนกัว่าการใชท้รพัยากร

แต่ละประเภทมีผลกระทบต่อกนัและกนั 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักว่า รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ต่างกัน ทาํให้เกิดผลกระทบต่อ

ทรพัยากรที่ต่างกนัดว้ย ดงันัน้ ในการตดัสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหค้าํนึงถึงผลกระทบและความคุม้

ค่าที่จะเกิดขึน้ต่อทรพัยากร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐานของการมีจริยธรรม มีความรบัผิดชอบและสรา้ง

คณุค่าใหแ้ก่บรษัิทอย่างยั่งยืน 

ทัง้นี ้ทรพัยากรที่บริษัทพึงคาํนึงถึงมีอย่างนอ้ย 4 ประเภท ไดแ้ก่ การเงิน (Financial Capital) ดา้นบุคลากร 

(Human Capital) สังคมและความสัมพันธ์ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural 

Capital)  

• หลักปฏิบัติ 5.4 

คณะกรรมการจะจัดใหมี้กรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคก์ร 

ที่สอดคลอ้งกับความตอ้งการของบรษัิทรวมทัง้ดแูลใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจและพัฒนาการดาํเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบ้ริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เปา้หมายหลกัของบรษัิท 

5.4.1 คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรพัยากรใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และการกาํหนด

แนวทางเพื่อรองรบัในกรณีที่ไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรไดเ้พียงพอตามที่กาํหนดไว ้

5.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารบริหารความเสี่ยงขององคก์รครอบคลมุถึงการบริหารและจดัการความ

เสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจดัใหมี้นโยบายและมาตรการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ 

ทัง้นี ้กรอบการกาํกบัดแูลและการบรหิารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองคก์ร ไดแ้ก่ 

(1) บรษัิทไดท้าํตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(2) บริษัทมีระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การ

รกัษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) และความพรอ้มใชข้องขอ้มลู (Availability) รวมทัง้ปอ้งกนัมิให้

มีการนาํขอ้มลูไปใชใ้นทางมิชอบ หรือมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนญุาต 

(3) บริษัทไดพ้ิจารณาความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงดงักลา่ว ในดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity 

Management) การบริหารจดัการเหตุการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภยัของระบบ



นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี (Corporate Governance)  

บริษัท เทิรน์คีย ์คอมมนูิเคชั่น เซอรว์ิส จาํกดั (มหาชน) 

 

  
 

17/25 

สารสนเทศ ( Incident Management) การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ (Asset 

Management) เป็นตน้ 

(4) บริษัทไดพ้ิจารณาการจัดสรรและบริหารทรพัยากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกาํหนด

หลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการกาํหนดลาํดบัความสาํคญัของแผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น ความเหมาะสมสอดคลอ้งกับแผนกลยทุธ ์ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนใน

การใชง้าน งบประมาณและทรพัยากรบุคคลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลอ้งกับ

รูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นตน้ 

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

• หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหม้ั่นใจว่า บรษัิทมีระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคมุภายในที่จะทาํให้

บรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

6.1.1 คณะกรรมการจะทาํความเขา้ใจความเสี่ยงที่สาํคญัของบรษัิทและอนมุติัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้

6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค ์

เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับไดข้องบริษัทสาํหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนในองคก์รใหเ้ป็นทิศทางเดียวกัน ทัง้นี ้คณะกรรมการจะให้

ความสาํคัญกับสญัญาณเตือนภยัล่วงหนา้และดแูลใหมี้การทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

เป็นประจาํ  

6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน

องคก์รที่อาจสง่ผลใหบ้รษัิทไม่สามารถบรรลวุตัถปุระสงคท์ี่กาํหนดไว ้

ทัง้นี ้ความเสี่ยงหลกัที่คณะกรรมการจะใหค้วามสาํคัญ อาจแบ่งออกเป็น ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน 

(Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk)  

เป็นตน้ 

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึน้ของ 

ความเสี่ยงที่ไดร้ะบไุวเ้พื่อจดัลาํดบัความเสี่ยง และมีวิธีจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้

คณะกรรมการพิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบรหิารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ 

6.1.7 คณะกรรมการมีหนา้ที่ดแูลใหบ้ริษัทประกอบธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้ของในประเทศและในระดบัสากล 
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6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอ่ืนที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสาํคัญ (เช่น มีสัดส่วนการ 

ถือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงตัง้แต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50) คณะกรรมการจะนาํผลประเมินระบบ

ควบคมุภายในและการบรหิารความเสี่ยงมาเป็นสว่นหนึ่งในการพิจารณาตามขอ้ 6.1.1–6.1.7 ดว้ย 

• หลักปฏิบัติ 6.2 

คณะกรรมการจะจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ 

6.2.1 คณะกรรมการจะจดัใหมี้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 3 คน ซึ่งทุกคน

ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีคณุสมบติัและหนา้ที่ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการจะกาํหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหนา้ที่

อย่างนอ้ยตามที่ระบไุวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษัิทจดัใหมี้กลไกหรือเครื่องมือที่จะทาํใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถ

เข้าถึงข้อมูลที่จ ําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เอื ้ออํานวยให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบสามารถเรียกผู้ที่ เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหา

ความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอ่ืนใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมการจะจดัใหมี้บคุคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ที่

เป็นผูร้บัผิดชอบในการพฒันาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบรหิารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน พรอ้มทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไวใ้นรายงาน

ประจาํปี 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง 

และการควบคมุภายใน และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

• หลักปฏิบัติ 6.3 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท์ี่อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัทกบัฝ่าย

จัดการ คณะกรรมการ หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์ันมิควรในทรพัยส์ิน ขอ้มูล และ

โอกาสของบรษัิทและการทาํธุรกรรมกบัผูท้ี่มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะที่ไม่สมควร 

6.3.1 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหมี้ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกาํหนด

นโยบายและวิธีปฏิบติัในการรกัษาความลบั (Confidentiality) การรกัษาความน่าเชื่อถือ (Integrity) 

และความพรอ้มใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรพัย ์(Market Sensitive Information) นอกจากนี ้คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร

ระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เก่ียวขอ้ง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษา

ทางการเงิน ปฏิบติัตามระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 
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6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหมี้การจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ 

รวมทั้งดูแลให้มีแนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อให้การทํารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนการ

ดาํเนินการและการเปิดเผยขอ้มลู ตามที่กฎหมายกาํหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์องบรษัิทและ 

ผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสาํคญั โดยที่ผูมี้สว่นไดเ้สียไม่ควรมีสว่นรว่มในการตดัสินใจ 

6.3.3 คณะกรรมการจะจดัใหมี้ขอ้กาํหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณา

วาระการประชุมคณะกรรมการ และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะ

ดูแลใหก้รรมการที่มีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยสาํคัญในลักษณะที่อาจทาํใหก้รรมการรายดังกล่าวไม่

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ งดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

• หลักปฏิบัติ 6.4 

คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหมี้การจัดทาํนโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นที่ชัดเจนและ

สื่อสารในทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพื่อใหเ้กิดการนาํไปปฏิบติัไดจ้รงิ รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที่

สง่เสรมิและปลกูฝังใหพ้นกังานทกุคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง 

• หลักปฏิบัติ 6.5 

คณะกรรมการจะกาํกบัดแูลใหบ้รษัิทมีกลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

6.5.1 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหมี้กลไกและกระบวนการจัดการ ขอ้รอ้งเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

ดูแลใหมี้การจัดช่องทางเพื่อการรบัขอ้รอ้งเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกว่าหนึ่งช่องทาง รวมทัง้

เปิดเผยช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรียนไวใ้น website หรือรายงานประจาํปี 

6.5.2 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้นโยบายและแนวทางที่ชดัเจนในกรณีที่มีการชีเ้บาะแส โดยจะกาํหนดใหมี้

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง E-mail ของบริษัทหรือผ่านกรรมการอิสระ หรือ กรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทรวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดําเนินการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมี้มาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสที่แจง้เบาะแสดว้ยเจตนา

สจุรติ 

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

• หลักปฏิบัติ 7.1 

คณะกรรมการมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจัดทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

สาํคญัต่างๆ ถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง 

7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบุ้คลากรที่เก่ียวขอ้งกับการจัดทาํและเปิดเผยขอ้มูล มีความรู ้ทักษะ และ

ประสบการณท์ี่เหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และมีจาํนวนเพียงพอ โดยบคุลากรดงักลา่วหมาย

รวมถึงผูบ้ริหารสูงสดุสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ัดทาํบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท 

และนกัลงทนุสมัพนัธ ์
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7.1.2 ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มลู ใหค้ณะกรรมการคาํนึงถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งโดยในกรณีที่

เป็นรายงานทางการเงิน จะพิจารณาปัจจยัอย่างนอ้ยดงัต่อไปนีด้ว้ย 

(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน 

(2) ความเห็นของผูส้อบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอ้สงัเกตของผูส้อบบัญชีเก่ียวกับระบบ

ควบคมุภายใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอ่ืนๆ (ถา้มี) 

(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) ความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์เปา้หมายหลกั กลยทุธแ์ละนโยบายของบรษัิท 

7.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลู ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี แบบ 56-1 สะทอ้น

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนนุใหบ้รษัิทจดัทาํคาํอธิบายและการ

วิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการ

เปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส ทัง้นี ้เพื่อใหน้กัลงทนุไดร้บัทราบขอ้มลูและเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึน้กบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบรษัิทในแต่ละไตรมาสไดดี้ยิ่งขึน้ นอกจากขอ้มลูตวัเลข

ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปิดเผยขอ้มลูรายการใดเก่ียวขอ้งกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการ

รายนัน้จะดแูลใหก้ารเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถว้นถูกตอ้งดว้ย เช่น ขอ้มลูผูถื้อหุน้ของกลุม่

ตน การเปิดเผยในสว่นที่เก่ียวเนื่องกบัสญัญาระหว่างผูถื้อหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุม่ตน 

• หลักปฏิบัติ 7.2 

คณะกรรมการจะติดตามดแูลความเพียงพอของสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระหนี ้

7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหฝ่้ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและมี 

การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยใหค้ณะกรรมการและฝ่ายจัดการร่วมกันหาทาง

แกไ้ขโดยเรว็หากเริ่มมีสญัญาณบง่ชีถ้ึงปัญหาสภาพคลอ่งทางการเงินและความสามารถในการชาํระ

หนี ้

7.2.2 ในการอนุมติัการทาํรายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติั คณะกรรมการจะ

พิจารณาใหม้ั่นใจไดว่้า การทาํรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาํเนินกิจการ  

สภาพคลอ่งทางการเงิน หรือความสามารถในการชาํระหนี ้

• หลักปฏิบัติ 7.3 

ในภาวะที่บริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการจะพิจารณาให้

มั่นใจไดว่้า บริษัทมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได ้ทั้งนี ้

ภายใตก้ารคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนม้ที่จะไม่สามารถชาํระหนีห้รือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการจะติดตาม

อย่างใกลช้ิด และดแูลใหบ้รษัิทประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั 

การเปิดเผยขอ้มลู 
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7.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้ริษัทกาํหนดแผนการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน โดยคาํนึงถึงความเป็นธรรม

ต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี ้ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยใหฝ่้ายจัดการรายงาน

สถานะอย่างสมํ่าเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาใหม้ั่นใจไดว่้า การพิจารณาตดัสินใจใดๆ ในการแกไ้ขปัญหาทางการเงิน

ของบรษัิทไม่ว่าจะดว้ยวิธีการใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตสุมผล 

• หลักปฏิบติั 7.4 

คณะกรรมการจะพิจารณาจดัทาํรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 

7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยขอ้มลูการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบติั

ตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น การปฏิบติัต่อพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซึ่งรวมถึง

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงกรอบการรายงานที่ไดร้บัการยอมรบัในประเทศหรือในระดบัสากล ทัง้นี ้อาจ

เปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไวใ้นรายงานประจาํปี หรืออาจจดัทาํเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสม

ของบรษัิท 

7.4.2 คณะกรรมการจะดแูลใหข้อ้มลูที่เปิดเผยเป็นเรื่องที่สาํคญัและสะทอ้นการปฏิบติัที่จะนาํไปสู่การสรา้ง

คณุค่าแก่บรษัิทอย่างยั่งยืน 

• หลักปฏิบัติ 7.5 

คณะกรรมการจะกาํกับดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหมี้หน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธท์ี่ทาํหนา้ที่

ในการสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ และผูมี้สว่นไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม

กนั และทนัเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดใหมี้นโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปิดเผย

ขอ้มูล (Disclosure Policy) เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้า การสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอก

เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั ทนัเวลา ใชช้่องทางที่เหมาะสม ปกปอ้งขอ้มลูลบัและขอ้มลูที่มีต่อ

ผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการสื่อสารใหเ้ข้าใจตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบาย

ดงักลา่ว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจดัใหมี้การกาํหนดผูท้ี่รบัผิดชอบการใหข้อ้มลูกบับคุคลภายนอก โดยเป็นผูท้ี่มีความ

เหมาะสมกับการปฏิบติัหนา้ที่ เขา้ใจธุรกิจของบรษัิทรวมทัง้วตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั ค่านิยมและ

สามารถสื่อสารกบัตลาดทนุไดเ้ป็นอย่างดี  

7.5.3 คณะกรรมการจะดแูลใหฝ่้ายจดัการกาํหนดทิศทางและสนบัสนนุงานดา้นนกัลงทนุสมัพนัธ ์เช่น การ

จัดใหมี้หลักปฏิบัติในการใหข้้อมูล นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน รวมทั้งกาํหนดหน้าที่และความ

รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ใหช้ัดเจน เพื่อใหก้ารสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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• หลักปฏิบัติ 7.6 

คณะกรรมการจะสง่เสรมิใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

7.6.1 นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลตามเกณฑท์ี่กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่าน

ช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบริษัทโดยกระทาํอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทั้งนาํเสนอข้อมูลที่เป็น

ปัจจบุนั 

ทัง้นี ้บรษัิทจะเปิดเผยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนีบ้น Website ของบรษัิทฯ 

(1) วิสยัทศันแ์ละค่านิยมของบรษัิทฯ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ 

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบ้รหิาร 

(4) งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานทัง้ฉบบัปัจจุบนั และของปี

ก่อนหนา้ 

(5) แบบ 56-1 และรายงานประจาํปี ที่สามารถใหด้าวนโ์หลดได ้

(6) ขอ้มลูหรือเอกสารอ่ืนใดที่บรษัิทนาํเสนอต่อนกัวิเคราะห ์ผูจ้ดัการกองทนุ หรือ สื่อต่างๆ 

(7) โครงสรา้งการถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้าและ special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 

(9) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ทัง้ทางตรงและทางออ้มที่ถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่าย

ไดแ้ลว้ทัง้หมดและมีสิทธิออกเสียง 

(10) การถือหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 

(11) หนงัสือเชิญประชมุสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 

(12) ขอ้บงัคบัของบรษัิทหนงัสือบรคิณหส์นธิ 

(13) นโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น นโยบายรกัษาความ

ปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายดา้นบรหิารความเสี่ยง  

(14) กฎบตัร หรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบ คณุสมบติั วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการรวมถึง

เรื่องที่ตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ กฎบตัร หรือหนา้ที่ความรบัผิดชอบคณุสมบติั 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

(16) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงานหรือรอ้งเรียน หรือบุคคลที่รบัผิดชอบงานนักลงทุนสมัพันธ์ เลขานุการ

บรษัิท เช่น ชื่อบคุคลที่สามารถใหข้อ้มลูได ้หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล ์
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หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

• หลักปฏิบัติ 8.1 

คณะกรรมการจะดแูลใหม้ั่นใจว่า ผูถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการตดัสินใจในเรื่องสาํคญัของบรษัิทฯ 

8.1.1 คณะกรรมการจะดแูลใหเ้รื่องสาํคญั ทัง้ประเด็นที่กาํหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบ

ต่อทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทไดผ้่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผูถื้อหุน้ โดยเรื่อง

สาํคญัดงักลา่วถกูบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนบัสนนุการมีสว่นรว่มของผูถื้อหุน้ เช่น 

(1) การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อน 

วนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องที่ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชุม 

ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการปฏิเสธเรื่องที่ผู้ถือหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระคณะกรรมการต้องแจ้ง

เหตผุลใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

(2) หลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักลา่วใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้ 

8.1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหห้นงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้มีขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอต่อการใช้

สิทธิของผูถื้อหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้การสง่หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มเอกสารที่เก่ียวขอ้ง และเผยแพรบ่น 

website ของบรษัิทอย่างนอ้ยสิบสี่ (14) วนัก่อนวนัประชมุ  

8.1.5 คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่คาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุ โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์าร

สง่คาํถามลว่งหนา้ และเผยแพรห่ลกัเกณฑด์งักลา่วไวบ้น website ของบรษัิทดว้ย 

8.1.6 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารที่เก่ียวขอ้งจะถูกจดัทาํเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่

พรอ้มกบัฉบบัภาษาไทย  

ทัง้นี ้หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ความดงัต่อไปนี ้

(1) วนั เวลา และสถานที่จดัประชมุผูถื้อหุน้ 

(2) วาระการประชุม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่าง

ชัดเจน เช่น ในวาระที่ เก่ียวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 

(3) วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที่เสนอซึ่ง

รวมถึง 

ก. วาระอนุมัติจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายพรอ้มทัง้

เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอใหง้ดจ่ายปันผล ใหอ้ธิบายเหตุผลและข้อมูล

ประกอบ 
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ข. วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทาํงาน จาํนวนบริษัท 

จดทะเบียนและบรษัิททั่วไปที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ประเภท

ของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง

อีกครัง้ใหร้ะบุขอ้มลูการเขา้รว่มประชุมปีที่ผ่านมา และวนัที่ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ของบรษัิท 

ค. วาระอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการแต่ละตาํแหน่ง และค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิ

ประโยชนอ่ื์นๆ 

ง. วาระแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี – ชื่อผูส้อบบัญชี บริษัทที่สงักัด ประสบการณท์าํงาน ความเป็น

อิสระของผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชีและค่าบรกิารอ่ืน 

(4) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

(5) ขอ้มลูประกอบการประชุมอ่ืนๆ เช่น ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน การนบัและแจง้ผลคะแนน

เสียง สิทธิของหุน้แต่ละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอ้มลูของกรรมการอิสระที่บรษัิทเสนอเป็น 

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ เอกสารที่ผูถื้อหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชุมเอกสารประกอบการมอบ

ฉนัทะ และแผนที่ของสถานที่จดัประชมุ เป็นตน้  

• หลักปฏิบัติ 8.2 

คณะกรรมการจะดูแลให้การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสมี

ประสิทธิภาพ และเอือ้ใหผู้ถื้อหุน้สามารถใชส้ิทธิของตน 

8.2.1 คณะกรรมการจะกาํหนดวนั เวลา และสถานที่ประชมุ โดยคาํนึงถึงความสะดวกในการเขา้รว่มประชุม

ของผูถื้อหุน้ เช่น ช่วงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่

สะดวกต่อการเดินทาง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไม่ใหมี้การกระทาํใดๆ ที่เป็นการจาํกัดโอกาสการเขา้ประชุมหรือสรา้งภาระให ้

ผูถื้อหุน้จนเกินควร เช่น ไม่กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดง

ตนเกินกว่าที่กาํหนดไวใ้นแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานกาํกบัดแูลที่เก่ียวขอ้ง 

8.2.3 คณะกรรมการจะส่งเสริมการนําเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียน 

ผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมสามารถกระทาํไดร้วดเร็ว ถูกตอ้ง 

แม่นยาํ 

8.2.4 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ มีหนา้ที่ดแูลใหก้ารประชุมใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

กฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบัของบรษัิทจดัสรรเวลาสาํหรบัแต่ละวาระการประชมุที่กาํหนดไวใ้น

หนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็นและตัง้คาํนึงถามต่อที่

ประชมุในเรื่องที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิท 
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8.2.5 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถร่วมตดัสินใจในเรื่องสาํคญัได ้กรรมการในฐานะผูเ้ขา้ร่วมประชมุและในฐานะ

ผูถื้อหุน้ไม่สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะ

วาระสาํคญัที่ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนตดัสินใจ 

8.2.6 สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งเขา้ร่วมการประชุม เพื่อผูถื้อหุน้สามารถซกัถาม

ในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริ่มการประชุม ใหบ้ริษัทแจง้ผูถื้อหุน้ใหท้ราบถึงจาํนวนและสดัสว่นของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชมุ

ดว้ยตนเองและของผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะ วิธีการประชมุ การลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานที่ประชมุจะจดัใหมี้การลงมติแยกในแต่ละรายการเช่น ผูถื้อ

หุน้ใชส้ิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในวาระการแต่งตัง้กรรมการ 

8.2.9 คณะกรรมการจะสนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระที่สาํคญั และส่งเสริมใหมี้บุคคลที่

เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุ และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็น

ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในแต่ละวาระใหท้ี่ประชุมทราบพรอ้มทัง้บันทึกไวใ้นรายงานการ

ประชมุ 

• หลักปฏิบัติ 8.3 

คณะกรรมการจะดูแลใหก้ารเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทาํรายงานการประชุมผู้ถือหุน้เป็นไปอย่าง

ถกูตอ้งและครบถว้น 

8.3.1 คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษัิทเปิดเผยมติที่ประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัทาํ

การถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษัิทฯ 

8.3.2 คณะกรรมการจะดแูลใหก้ารจดัสง่สาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยภายในสิบสี่ (14) วนันบัจากวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.3.3 คณะกรรมการจะดแูลใหมี้รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

(1) รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารที่เขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการที่เขา้ร่วมการประชุมไม่เขา้ร่วม 

การประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติที่ประชมุ และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบงดออก

เสียง) ของแต่ละวาระ 

(3) ประเด็นคาํถามและคาํตอบในที่ประชมุ รวมทัง้ชื่อ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ 
 

 

 

 

………………………………………..……….… 
(นายกิตติศักดิ ์อมรชัยโรจนกุ์ล) 

ประธานกรรมการบรษัิท 


