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บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 
 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพื่อใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานขององคกรทุกคนยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อสงเสริมใหบริษัทเปนองคกรทีม่ี
ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ มีความโปรงใส และตรวจสอบได คณะกรรมการบริษัทมีความมุงมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลขององคกร ขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีความมุงมั่นท่ีจะพัฒนาเพื่อ
ยกระดับการกํากับดูแลกิจการของบริษัทไปสูแนวปฏิบัติอันเปนเลิศในระดับสากล ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผู
ลงทุน และผูเกี่ยวของทุกฝาย และมุงมั่นที่จะกํากับดูแลการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทประกอบดวย 8 หลักปฏิบัติ ดังนี ้

หลักปฏิบัติ 1  บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
หลักปฏิบัติ 2  วัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3  เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  

หลักปฏิบัติ 4  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

หลักปฏิบัติ 5  สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ  

หลักปฏิบัติ 6  ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 7  รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล  

หลักปฏิบัติ 8  สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน  
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หลักปฏิบัติ 1: บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 หลักปฏิบัติ 1.1 

คณะกรรมการจะทําความเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผดิชอบในฐานะผูนําที่ตองกํากับดูแลใหองคกรมกีารบรหิาร
จัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึง 
(1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
(2) การกําหนดกลยุทธ นโยบายการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมาย 
(3) การติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

 หลักปฏิบัติ 1.2 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลบริษัทใหนําไปสูผลการกํากับดูแลกิจการที่ดี (governance outcome) อยางนอย ดังตอไปนี้ 
(1) สามารถแขงขันได และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว  
(2) ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย  
(3) เปนประโยชนตอสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม  
(4) สามารถปรับตัวไดภายใตปจจัยการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะยึดหลักปฏิบัติดังตอไปนี้ในการกํากับดูแลบริษัทใหนําไปสูผลการกํากับดูแลกิจการที่ดี  
1.2.1 คณะกรรมการจะคาํนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ นอกเหนือจากผลประกอบการ

ทางการเงิน 
1.2.2 คณะกรรมการจะประพฤติตนเปนแบบอยางในฐานะผูนําในการกํากับดูแลกิจการเพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมองคกร

ที่ยึดมั่นในจริยธรรม 
1.2.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายสําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ท่ีแสดงถึงหลักการและแนวทางในการ

ดําเนนิงานเปนลายลักษณอักษร อาทิ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เปนตน 
1.2.4 คณะกรรมการจะกํากับดแูลใหมกีารสือ่สารเพ่ือใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจ มีกลไกเพียงพอที่

เอื้อใหมีการปฏิบัติจริงตามนโยบายขางตน ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัตเิปนประจํา 

 หลักปฏิบัต ิ1.3 
คณะกรรมการจะดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และ
ซื่อสัตยสุจริตตอองคกร (duty of loyalty) และดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือ
หุน ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางทีไ่ดกําหนดไวรวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานที่สําคัญ เชน การลงทุน การทํา
ธุรกรรมที่มีผลกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ การทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมา/จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน 
การจายเงินปนผล เปนตน 

 หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการจะทําความเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกําหนดขอบเขตการมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบใหประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) และฝายจัดการอยางชัดเจน 
ตลอดจนติดตามดูแลใหประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) และฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามทีไ่ดรับ
มอบหมาย  
1.4.1 คณะกรรมการจะจัดทํากฎบัตรหรือนโยบายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ที่ระบุหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการเพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติหนาทีข่องกรรมการทุกคน และจะจัดใหมีการทบทวนกฎ
บัตรดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละครั้ง รวมทั้งทบทวนการแบงบทบาทหนาที่คณะกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) และฝายจัดการ อยางสม่ําเสมอเพื่อใหสอดคลองกับทิศทางของ
องคกร 

1.4.2 คณะกรรมการจะทําความเขาใจขอบเขตหนาที่ของตน และมอบหมายอํานาจการจัดการบริษัทใหแกฝายจัดการ 
โดยทําการบันทึกเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ดี การมอบหมายดังกลาวมิไดเปนการปลดเปลื้องหนาที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะตองติดตามดูแลฝายจัดการใหปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ทั้งนี้ ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) และฝาย
จัดการอาจพิจารณาแบงออกเปน ดังนี ้
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เรื่องที่ควรดูแลใหมีการดําเนินการ  
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเปนผูรบัผิดชอบหลักใหมีในการดําเนินการอยางเหมาะสม ท้ังน้ี คณะกรรมการอาจ
มอบหมายใหฝายจัดการเปนผูเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได ซึ่งไดแกเรื่องดังตอไปนี้ 
ก. การกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเปนตนแบบ 
ค. การดูแลโครงสราง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ใหเหมาะสมตอการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมาย

หลักในการประกอบธุรกิจ อยางมีประสิทธิภาพ 
ง. การสรรหา พัฒนา กําหนดคาตอบแทนและประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหาร (หรือประธาน

เจาหนาที่บริหาร) 
จ. การกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหบุคลากรปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ วัตถุประสงค 

เปาหมายหลักขององคกร 
เรื่องที่ดําเนินการรวมกับฝายจัดการ 
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) และฝายจัดการจะ
พิจารณารวมกันโดยฝายจัดการเสนอใหคณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกํากับดูแลใหนโยบาย
ภาพรวมสอดคลองกับวัตถุประสงค และเปาหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายใหฝายจัดการ ไป
ดําเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและใหฝายจัดการรายงานใหคณะกรรมการทราบเปนระยะ ๆ ตามที่
เหมาะสม ซึ่งไดแก เรื่องดังตอไปนี ้
ก. การกําหนดและทบทวนกลยุทธ เปาหมาย แผนงานประจําป  
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
ค. การกําหนดอํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝายจัดการ  
ง. การกําหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เชน นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

บุคคล และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  
ฉ. การดูแลใหการเปดเผยขอมูลทางการเงินและไมใชการเงินมีความนาเชื่อถือ 
เรื่องที่คณะกรรมการไมควรดําเนินการ  
หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกํากับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายใหประธานกรรมการบริหาร (หรือ
ประธานเจาหนาที่บริหาร) และฝายจัดการเปนผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ ซึ่งไดแกเรื่องดังตอไปนี้ 
ก. การจัดการ (execution) ใหเปนไปตามกลยุทธ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแลว  

ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปลอยใหฝายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดําเนินงาน การจัดซื้อจัดจางการรับ
บุคลากรเขาทํางาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กําหนดไวและติดตามดูแลผล โดยไมแทรกแซงการตัดสินใจ 
เวนแตมีเหตุจําเปน 

ข. เรื่องที่ขอกําหนดหามไว เชน การอนุมัติรายการที่กรรมการมีสวนไดเสีย เปนตน 
หลักปฏิบัติ 2: กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัทที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน 

 หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการจะกําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท (objectives) เปนไปเพื่อความยั่งยืน โดย
เปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหทั้งบริษัท ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม 
2.1.1 คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบดูแลใหบริษัทมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก (objectives) ที่ชัดเจน เหมาะสม 

สามารถใชเปนแนวคิดหลักในการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื่อสาร ใหทุกคนในองคกร
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดทําเปนวิสัยทัศน และคานิยมรวมขององคกร (vision and values) หรือ
วัตถุประสงคและหลักการ (principles and purposes) หรืออื่นๆ ในทํานองเดียวกัน 

2.1.2 ในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายหลัก คณะกรรมการจะกําหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที่
สามารถสรางคุณคาใหทั้งแกบริษัท ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวมควบคูกันไปโดยพิจารณาถึง 
(1) สภาพแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงปจจัยตางๆ รวมทั้งการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม 
(2) ความตองการของลูกคาและผูมีสวนไดเสีย 



 

เอกสารแนบ 5 หนา 5 
 

(3) ความพรอม ความชํานาญ ความสามารถในการแขงขันของบริษัท 
(4) วัตถุประสงคในการจัดตั้งบริษัท 
(5) กลุมลูกคาหลักของบริษัท 
(6) ความสามารถในการทํากําไร หรือแขงขันดวยการสรางคุณคาใหบริษัท และลูกคา (value proposition) 
(7) ความสามารถในการดํารงอยูของบริษัท ในระยะยาว ภายใตปจจัยทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ

บริษัท และผูมีสวนไดเสียได 
2.1.3 คณะกรรมการจะสงเสริมคานิยมขององคกรในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เชน ความรับผิดชอบในผลการกระทํา 

(accountability) ค ว าม เที่ ย ง ธร รม  (integrity) ค วาม โป ร ง ใส  (transparency) ค ว าม เอ า ใจ ใส  (due 
consideration of social and environmental responsibilities) เปนตน  

2.1.4 คณะกรรมการจะสงเสรมิการสื่อสาร และเสริมสรางใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกรสะทอนอยูในการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเปนวัฒนธรรมองคกร 

 หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลให วัตถุประสงคและเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในระยะเวลาปานกลางและ/หรือประจําปของ
บริษัทสอดคลองกับการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท โดยมีการนําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม และ
ปลอดภัย 
2.2.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหการจัดทํากลยุทธและแผนงานประจําปที่สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมาย

หลักของบริษัท โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมของบริษัท ณ ขณะนั้น ตลอดจนโอกาสและความเสี่ยงท่ียอมรับไดและ
สนับสนุนใหมีการจัดทํา หรือทบทวนวัตถุประสงค เปาหมาย และกลยุทธสําหรับระยะปานกลาง 3-5 ปดวย เพื่อให
มั่นใจวากลยุทธและแผนงานประจําปไดคํานึงถึงผลกระทบในระยะเวลาที่ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณไดตาม
สมควร 

2.2.2 ในการกําหนดกลยุทธและแผนงานประจําป คณะกรรมการจะดูแลใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอม ปจจัยและ
ความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของตลอดสาย value chain รวมทั้งปจจัยตางๆ ท่ีอาจ
มีผลตอการบรรลุเปาหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทําใหเขาใจความตองการของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง 
(1) ระบุวิธีการ กระบวนการ ชองทางการมีสวนรวมหรือชองทางการสื่อสารระหวางผูมีสวนไดเสียกับบริษัทไว

ชัดเจน เพื่อใหบริษัทสามารถเขาถึงและไดรับขอมูลประเด็นหรือความตองการของผูมีสวนไดเสียแตละกลุม
ไดอยางถูกตองใกลเคียงมากที่สุด 

(2) ระบุผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของของบริษัท ท้ังภายในและภายนอก ทั้งที่เปนตัวบุคคล กลุมบุคคล หนวยงาน
องคกร เชน พนักงาน ผูลงทุน ลูกคา คูคา ชุมชน หนวยงานราชการ หนวยงานกํากับดูแล เปนตน 

(3) ระบุประเด็นและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย เพื่อนําไปวิเคราะหและจัดระดับประเด็นดังกลาวตาม
ความสําคัญและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทั้งบริษัท และผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ เพื่อเลือกเรื่องสําคัญที่จะเปน
การสรางคุณคารวมกับผูมีสวนไดเสียมาดําเนินการใหเกิดผล 

2.2.3 คณะกรรมการจะกําหนดเปาหมายใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจและศักยภาพของบริษัท โดย
คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดเปาหมายทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการจะตระหนัก
ถึงความเสี่ยงของการตั้งเปาหมายที่อาจนําไปสูการประพฤติที่ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม (unethical 
conduct) 

2.2.4 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการถายทอดวัตถุประสงคและเปาหมายผานกลยุทธและแผนงานใหท่ัวท้ังองคกร 
2.2.5 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดําเนินงานที่เหมาะสมและติดตามการ

ดําเนินการตามกลยุทธและแผนงานประจําป โดยจัดใหมีผูทําหนาท่ีรับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน 
หลักปฏิบัต ิ3: เสริมสรางคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

 หลักปฏิบัต ิ3.1 
คณะกรรมการมีหนาทีร่ับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาดองคประกอบ สัดสวน
กรรมการที่เปนอิสระ ที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว 
3.1.1 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในดานทักษะ 

ประสบการณ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะดาน เพื่อใหมั่นใจวา จะไดคณะกรรมการโดยรวมที่มีคุณสมบัติ
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เหมาะสม สามารถ เขาใจและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดเสียได รวมทั้งตองมีกรรมการที่ไมไดเปน
ผูบริหารอยางนอย 1 คนที่มีประสบการณในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดําเนินกิจการอยู 

3.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาจํานวนกรรมการที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยตองมี
จํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมการจะมสีัดสวนระหวางกรรมการที่เปนผูบรหิารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหารที่สะทอนอํานาจที่ถวงดุล
กันอยางเหมาะสม โดย 
ก. กรรมการสวนใหญเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหารที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทํางานของฝายจัดการ

ไดอยางอิสระ  
ข. กรรมการอิสระมีจํานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งดูแล ใหกรรมการอิสระ
สามารถทํางานรวมกับคณะกรรมการทั้งหมดไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงความเห็นไดอยาง
อิสระ 

3.1.4 คณะกรรมการจะดําเนินการเปดเผยนโยบายในการกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย 
และขอมูลกรรมการ อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ สัดสวนการถือหุน จํานวนปที่ดํารงตําแหนง
กรรมการ และการดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ในรายงานประจําปและบน website ของ
บริษัท 

 หลักปฏิบัติ 3.2 
คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่เหมาะสมเปนประธานกรรมการ และดูแลใหมั่นใจวา องคประกอบและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการเอื้อตอการใชดุลพินิจในการตัดสินใจอยางมีอิสระ 
3.2.1 ประธานกรรมการเปนกรรมการอิสระ 
3.2.2 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) มีหนาที่ความรับผิดชอบตางกัน 

คณะกรรมการจะกําหนดอํานาจหนาที่ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบรหิาร (หรือประธานเจาหนาที่
บริหาร) ใหชัดเจน และเพื่อไมใหคนใดคนหนึ่งมีอํานาจโดยไมจํากัด บริษัทจะแยกบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธาน
กรรมการออกจากบุคคลที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) 

3.2.3 ประธานกรรมการมีบทบาทเปนผูนําของคณะกรรมการ โดยหนาที่ของประธานกรรมการจะครอบคลุมเรื่อง
ดังตอไปนี้ 
(1) การกํากับ ติดตาม และดูแลใหมั่นใจไดวา การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกร 
(2) การดูแลใหมั่นใจวา กรรมการทุกคนมีสวนรวมในการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่มีจริยธรรม และการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี 
(3) การกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือรวมกับประธานกรรมการบริหาร (หรือประธาน

เจาหนาที่บริหาร) และมีมาตรการที่ดูแลใหเรื่องสําคัญไดถูกบรรจุเปนวาระการประชุม 
(4) การจัดสรรเวลาไวอยางเพียงพอที่ฝายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสําคัญ

กันอยางรอบคอบโดยทั่วกัน การสงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจท่ีรอบคอบ ใหความเห็นไดอยางอิสระ 
(5) การเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางกรรมการที่เปนผูบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร และ

ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 
3.2.4 คณะกรรมการจะสงเสริมใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการในกรณีที่ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) ไมไดแยกจากกันอยางชัดเจน โดย
พิจารณาจาก 

 (1) องคประกอบคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการอิสระมากกวากึ่งหนึ่ง หรือ 
 (2) แตงตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งรวมพิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ 
3.2.5 คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายใหกรรมการอิสระมีการดํารงตําแหนงตอเนื่องไมเกินเกา (9) ปนับจากวันที่ไดรับ

การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที่จะแตงตั้งกรรมการอิสระนั้นใหดํารงตําแหนงตอไป 
คณะกรรมการจะพิจารณาอยางสมเหตุสมผลถึงความจําเปนดังกลาว  
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3.2.6 เพื่อใหเรื่องสําคัญไดรับการพิจารณาในรายละเอียดอยางรอบคอบ คณะกรรมการจะพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการ
ชุดยอย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองขอมูล และเสนอแนวทางพิจารณากอนเสนอใหคณะกรรมการ
เห็นชอบตอไป 

3.2.7 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย จํานวน
ครั้งของการประชุมและจํานวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมาและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยทุกชุด  

 หลักปฏิบัติ 3.3 
คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจน เพื่อใหได
คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบท่ีกําหนดไว 
3.3.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะจัดใหมีการประชุม เพื่อพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการสรรหา

บุคคลเพื่อใหไดกรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทําใหคณะกรรมการมีองคประกอบความรูความชํานาญที่เหมาะสม
รวมทั้งมีการพิจารณาประวัติของบุคคลดังกลาว และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทกอนจะนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนใหเปนผูแตงตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบถึงขอมูลอยางเพียงพอเกี่ยวกับ
บุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเพื่อประกอบการตัดสินใจ  

3.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการเพื่อเสนอแนะตอ
คณะกรรมการบริษัทกอนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และในกรณีที่เปนการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม 
ควรคํานึงถึงผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการรายดังกลาวประกอบดวย  

3.3.4 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ใหมีการเปดเผยขอมูลของที่ปรึกษานั้นไวในรายงานประจําป รวมทั้งความเปนอิสระ หรือไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน  

 หลักปฏิบัต ิ3.4 
ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหโครงสรางและอัตรา
คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรใหดําเนินงานตามเปาหมายทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 
3.4.1  คณะกรรมการบริษัทจะจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3.4.2 คาตอบแทนของกรรมการจะตองสอดคลองกับกลยุทธและเปาหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ 

ภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชนที่
คาดวาจะไดรับจากกรรมการแตละคน ทั้งนี้ อยูในลักษณะที่เปรียบเทียบไดกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรม  

3.4.3 ผูถือหุนตองเปนผูอนุมัติโครงสรางและอัตราคาตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน โดย
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคาตอบแทนแตละรูปแบบใหมีความเหมาะสม ท้ังคาตอบแทนในอัตราคงที่ (เชน 
คาตอบแทนประจํา เบี้ยประชุม) และคาตอบแทนตามผลดําเนินงานของบริษัท (เชน โบนัส บําเหน็จ) โดยเชื่อมโยง
กับมูลคาที่บริษัทสรางใหกับผูถือหุน แตไมอยูในระดับที่สูงเกินไปจนทําใหเกิดการมุงเนนแตผลประกอบการระยะ
สั้น 

3.4.4  คณะกรรมการจะเปดเผยนโยบายและหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการที่สะทอนถึงภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของแตละคน รวมทั้งรูปแบบและจํานวนของคาตอบแทนดวย ทั้งนี้ จํานวนเงินคาตอบแทนที่
เปดเผย ใหรวมถึงคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับจากการเปนกรรมการของบริษัทยอยดวย 

3.4.5 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งบุคคลใดใหเปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ใหมีการเปดเผยขอมูลของที่ปรึกษานั้นไวในรายงานประจําป รวมทั้งความเปนอิสระ หรือไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 หลักปฏิบัติ 3.5 
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และจัดสรรเวลาอยางเพียงพอ 
3.5.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา มีกลไกสนับสนุนใหกรรมการเขาใจบทบาทหนาที่ของตน 
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3.5.2  คณะกรรมการจะกําหนดหลักเกณฑในการดํารงตําแหนงในบริษัทอื่นของกรรมการโดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ
การทํางานของกรรมการที่ดํารงตําแหนงหลายบริษัท และเพื่อใหมั่นใจวากรรมการสามารถทุมเทเวลาในการปฏิบัติ
หนาที่ในบริษัทไดมีอยางเพียงพอ โดยจะกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนง
ใหเหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท  

3.5.3  คณะกรรมการจะจัดใหมีระบบการรายงานการดํารงตําแหนงอ่ืนของกรรมการ และเปดเผยใหเปนท่ีรับทราบ 
3.5.4  ในกรณีที่กรรมการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร หรือมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในกิจการอื่นที่

มีความขัดแยง หรือสามารถใชโอกาสหรือขอมูลของบริษัท เพื่อประโยชนของตน คณะกรรมการตองดูแลใหมั่นใจ
วา บริษัทมีมาตรการปองกันอยางเพียงพอและมีการแจงใหผูถือหุนรับทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5  ใหกรรมการแตละคนเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ไดจัด
ใหมีขึ้นในรอบป เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน 

 หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัทยอย (ถามี) 
และกิจการอื่นท่ีบริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคญั ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตละแหง รวมทั้งบริษัทยอยและกิจการอื่นท่ี
บริษัทไปลงทุนมีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย 
3.6.1 คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดนโยบายการกํากับดูแลบริษัทยอย (ถามี) ซึ่งรวมถึง 

(1) ระดับการแตงตั้งบุคคลไปเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย โดยใหคณะกรรมการ
เปนผูแตงตั้งเวนแตบริษัทดังกลาวเปนบริษัทขนาดเล็กที่เปน operating arms ของบริษัท คณะกรรมการ
อาจมอบหมายใหประธานกรรมการบริหาร(หรือประธานเจาหนาที่บริหาร)เปนผูพิจารณาแตงตั้งก็ได  

(2) กําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคลที่เปนตัวแทนของบริษัท ตามขอ (1) และใหตัวแทน
ของบริษัทดูแลใหการปฏิบัติเปนไปตามนโยบายของบริษัทยอย และในกรณีที่บริษัทยอยมีผูรวมลงทุนอื่น 
คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายใหตัวแทนทําหนาที่อยางดีที่สุดเพื่อผลประโยชนของบริษัทยอย และให
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทแม 

(3) ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอยที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทํารายการตางๆ เปนไปอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

(4) การเปดเผยขอมูลฐานะการเงินและผลการดําเนินงานการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งทรัพยสิน การทํารายการอื่นท่ีสําคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทยอย เปนตน 

3.6.2 หากเปนการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นอยางมีนัยสําคัญ เชน มีสัดสวนการถือหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงตั้งแตรอยละ 20 
แตไมเกินรอยละ 50 และจํานวนเงินลงทุนหรืออาจตองลงทุนเพิ่มเติมมีนัยสําคัญตอบริษัท ในกรณีที่จําเปน 
คณะกรรมการจะดูแลใหมีการจัดทําสัญญาระหวางผูถือหุน (Shareholders’ Agreement) หรือขอตกลงอื่น
เพื่อใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญ การ
ติดตามผลการดําเนินงาน เพื่อสามารถใชเปนขอมูลในการจัดทํางบการเงินของบริษัท เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน
และกําหนดเวลา 

 หลักปฏิบัติ 3.7 
คณะกรรมการจะจัดใหมีการประเมินผลการทํางานประจําปของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทํางานของ
กรรมการชุดยอย และกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรคในแตละป เพื่อสามารถนําผล
การประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ได 
3.7.1 คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้งเพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและ

ปญหา เพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป โดยกําหนดบรรทัดฐานที่จะใชเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอยางมี
หลักเกณฑ 

3.7.2 คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดใหมีที่ปรึกษาภายนอกมาชวยในการกําหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอยางนอยทุก ๆ 3 ปได และเปดเผยการดําเนินการดังกลาวไวใน
รายงานประจําป 

 หลักปฏิบัติ 3.8 
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คณะกรรมการจะกํากับดแูลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสราง
ทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสม่ําเสมอ 
3.8.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา บุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการใหม จะไดรับการแนะนําและมีขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งรวมถึงความเขาใจในวัตถุประสงค เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
องคกร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

3.8.2 คณะกรรมการจะดูแลใหกรรมการไดรับการอบรมและพัฒนาความรูที่จําเปนอยางตอเนื่อง 
3.8.3 คณะกรรมการจะทําความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ

กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไดรับทราบขอมูลที่เปนปจจุบันอยางสม่ําเสมอ 
3.8.4 คณะกรรมการจะเปดเผยขอมูลการฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจําป  

 หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวาการดําเนินงานของคณะกรรมการเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถเขาถึงขอมูลที่จําเปน 
และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรูและประสบการณที่จําเปนและเหมาะสมตอการสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ 
3.9.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาเพื่อใหกรรมการ

สามารถจัดเวลาและเขารวมประชุมได 
3.9.2 จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการจะพิจารณาใหเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัท แตไมนอยกวาสี่ (4) ครั้งตอป 
3.9.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีกลไกใหกรรมการแตละคน รวมทั้งฝายจัดการมีอิสระที่จะเสนอเรื่องท่ีเปนประโยชนตอ

บริษัทเขาสูวาระการประชุม 
3.9.4 เอกสารประกอบการประชุมจะจัดสงใหแกกรรมการเปนการลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแต

ในกรณีจําเปนเรงดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน
ประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

3.9.5 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) เชิญผูบริหารระดับสูงเขา
รวมประชุมคณะกรรมการเพื่อใหสารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวของกับปญหาโดยตรง และเพื่อใหมี
โอกาสรูจักผูบริหารระดับสูงสําหรับใชประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตําแหนง  

3.9.6 คณะกรรมการจะเขาถึงสารสนเทศที่จําเปนเพิ่มเติมไดจากประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่
บริหาร) เลขานุการบริษัท หรือผูบริหารอื่นที่ไดรับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กําหนด และในกรณีที่
จําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเปน
คาใชจายของบริษัท 

3.9.7 คณะกรรมการอาจพิจารณากําหนดเปนนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวางกันเอง
ตามความจําเปนเพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย โดย
แจงใหประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) ทราบถึงผลการประชุมดวย  

3.9.8 คณะกรรมการจะกําหนดคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ในการให
คําแนะนําเกี่ยวกับดานกฎหมายและกฎเกณฑตางๆ ที่คณะกรรมการจะตองทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ เอกสารสําคัญตางๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเปดเผยคุณสมบัติและประสบการณของเลขานุการบริษัทใน
รายงานประจําป และบน website ของบริษัท 

3.9.9 เลขานุการบริษัทจะฝกอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่องที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัตหินาที่ และในกรณีที่มี
หลักสูตรรับรอง (certified program) เลขานุการบริษัทจะเขารับการอบรมหลักสูตรดังกลาวดวย 

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
 หลักปฏิบัติ 4.1 

คณะกรรมการจะดําเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนาประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร)
และผูบริหารระดับสูงใหมีความรู ทักษะ ประสบการณ และคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย 
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4.1.1 คณะกรรมการจะพิจารณาหรือมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตาํแหนงประธานกรรมการบรหิาร (หรือประธานเจาหนาที่
บริหาร) 

4.1.2 คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) ดูแลใหมีผูบริหาร
ระดับสูงที่เหมาะสม โดยอยางนอยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะรวมกับ
ประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาและแตงตั้ง
บุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) เสนอใหเปนผูบริหารระดับสูง 

4.1.3 เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางตอเนื่อง คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีแผนสืบทอดตําแหนง (Succession 
Plan) เพื่อเปนการเตรียมสืบทอดตําแหนงประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) และผูบริหาร
ระดับสูง และใหประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนสืบ
ทอดตําแหนงตอคณะกรรมการเพื่อทราบเปนระยะอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4.1.4 คณะกรรมการจะสงเสริมและสนับสนุนใหประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) และผูบริหาร
ระดับสูงไดรับการอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

4.1.5 คณะกรรมการจะกําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของประธาน
กรรมการบริหาร หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) และผูบริหารระดับสูงอยางชัดเจน ทั้งประเภทของตําแหนง
กรรมการและจํานวนบริษัทท่ีสามารถไปดํารงตําแหนงได 

 หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะกํากับดูแลใหมีการกําหนดโครงสราง
คาตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม 
4.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดโครงสรางคาตอบแทนที่เปนเครื่องจูงใจใหผูบริหารระดับสูงปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและเปาหมายหลักขององคกรและสอดคลองกับผลประโยชนของบริษัทในระยะยาว 
4.2.2 คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑและปจจัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสราง

คาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง และติดตามใหประธานกรรมการบริหาร (หรือประธานเจาหนาที่บริหาร) 
ประเมินผูบริหารระดับสูงใหสอดคลองกับหลักการประเมินดังกลาว 

 หลักปฏิบัติ 4.3 
คณะกรรมการจะทําความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุนที่อาจมีผลกระทบตอการบริหารและการดําเนินงาน
ของบริษัท 
4.3.1 คณะกรรมการจะทําความเขาใจโครงสรางและความสัมพันธของผูถือหุน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของขอตกลงภายใน

กิจการครอบครัวไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือไม ขอตกลงผูถือหุน หรือนโยบายของกลุมบริษัทแม ซึ่งมีผลตอ
อํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัท  

4.3.2 คณะกรรมการจะดูแลไมใหขอตกลงตามขอ 4.3.1 เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ เชน การมี
บุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตําแหนง 

4.3.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลตามขอตกลงตาง ๆ ทีม่ีผลกระทบตอการควบคุมบริษัท 
 หลักปฏิบัติ 4.4 

คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ ประสบการณและแรงจูงใจท่ีเหมาะสม 
4.4.1 คณะกรรมการจะดแูลใหมกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลที่สอดคลองกับทิศทางและกลยทุธขององคกร พนักงานในทุก

ระดับมีความรู ความสามารถ แรงจูงใจที่เหมาะสม และไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมเพื่อรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถขององคกรไว 

4.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการจัดตั้งกองทุนสํารองรองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลใหพนักงานมีการออมอยาง
เพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนใหพนักงานมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือก

นโยบายการลงทุนทีส่อดคลองกับชวงอายุ ระดับความเสี่ยง 
หลักปฏิบัต ิ5: การประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

 หลักปฏิบัติ 5.1 
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คณะกรรมการใหความสําคัญและสนับสนุนการดําเนินการที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคูไปกับการสรางคุณประโยชนตอ
ลูกคาหรือผูที่เกี่ยวของ และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
5.1.1 คณะกรรมการจะใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกร และดูแลใหฝายจัดการนําไปเปนสวนหนึ่งในการ

ทบทวนกลยุทธ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน 
5.1.2  คณะกรรมการจะสงเสริมการดําเนินการ เพื่อเพิ่มคุณคาใหบริษัทตามสภาพปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

ซึ่งอาจครอบคลุมการกําหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินคาและ
บริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทํางาน รวมทั้งการรวมมือกับคูคา 

ทั้งนี้ การดําเนินการขางตนควรมีลักษณะเปนไปเพื่อการสรางประโยชนรวมกันทั้งแกบริษัท ลูกคา คูคา สังคมและ
สิ่งแวดลอม และไมสนับสนุนใหเกิดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม กิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 

 หลักปฏิบัติ 5.2 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และสะทอนอยู
ในแผนดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อใหมั่นใจไดวาทุกฝายขององคกรไดดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงค 
เปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ (Strategies) ของบริษัท  
5.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหมีกลไกที่ทําใหมั่นใจวา บริษัทประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมมีความรับผิดชอบตอสังคม

และสิ่งแวดลอม ไมละเมิดสิทธขิองผูมีสวนไดเสีย เพื่อเปนแนวทางใหทุกสวนในองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
เปาหมายหลัก ที่เปนไปดวยความยั่งยืน โดยจัดทํานโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจใหครอบคลุมเรื่องดังตอไปนี้ 
(1)  ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวของและปฏบิตัิ

ตอพนักงานและลูกจางอยางเปนธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ไดแก การกําหนดคาตอบแทนและคา
ผลประโยชนอื่นๆ ที่เปนธรรม การจัดสวัสดิการที่ไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดหรือมากกวาตามความ
เหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การอบรมใหความรู พัฒนาศักยภาพและ
สงเสริมความกาวหนา รวมถึงเปดโอกาสใหพนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานในดานอื่นๆ 

(2) ความรับผิดชอบตอลูกคา โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ และคํานึงถึงสุขภาพ 
ความปลอดภัย ความเปนธรรม การเก็บรักษาขอมูลลูกคา การบริการหลังการขายตลอดชวงอายุสินคาและ
บริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกคาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงสินคาและบริการ รวมทั้งการโฆษณา
ประชาสัมพันธและการสงเสริมการขายตองกระทําอยางมีความรับผิดชอบ ไมทําใหเกิดความเขาใจผิด หรือใช
ประโยชนจากความเขาใจผิดของลูกคา 

(3) ความรับผิดชอบตอคูคา โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางและเงื่อนไขสัญญาหรือขอตกลงท่ีเปนธรรม การชวย
ใหความรู พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและใหบริการที่ไดมาตรฐาน ช้ีแจงและดูแล
ใหคูคาเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอแรงงานตนเองอยางเปนธรรม รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคูคาเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหวางกันอยางยั่งยืน 

(4) ความรับผิดชอบตอชุมชน โดยนําความรูและประสบการณทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที่สามารถสรางเสริม
ประโยชนตอชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหนาและความสําเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โดยปองกัน ลด จัดการและดูแลใหมั่นใจวาบริษัทจะไมสรางหรือกอใหเกิด
ผลกระทบในทางลบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมการใชวัตถุดิบ การใชพลังงาน การใชน้ํา การใชทรัพยากร
หมุนเวียน การปลดปลอยและจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปลอยกาซเรือนกระจก เปนตน 

(6) การแขงขันอยางเปนธรรม โดยการประกอบธุรกิจอยางเปดเผยโปรงใสและไมสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันอยางไมเปนธรรม 

(7) การตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของและ
กําหนดใหบริษัทมีและประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่นตอสาธารณะ โดยบริษัท อาจ
พิจารณาเขารวมเปนภาคีเครือขายในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น รวมถึงสนับสนุนใหบริษัทอื่น ๆ 
และคูคามีและประกาศนโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน รวมทั้งเขารวมเปนภาคีเครือขายดวย  

 หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักไดอยางยั่งยืน 
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5.3.1 คณะกรรมการจะตระหนักถึงความจําเปนของทรัพยากรที่ตองใช รวมทั้งตระหนักวาการใชทรัพยากรแตละประเภท
มีผลกระทบตอกันและกัน 

5.3.2 คณะกรรมการจะตระหนักวา รูปแบบธุรกิจ (business model) ที่ตางกัน ทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรที่
ตางกันดวย ดังนั้น ในการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ ใหคํานึงถึงผลกระทบและความคุมคาที่จะเกิดขึ้นตอ
ทรัพยากร โดยยังคงอยูบนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบและสรางคุณคาใหแกบริษัทอยางยั่งยืน 

5.3.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา ในการบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายหลักของกิจการฝายจัดการจะมีการ
ทบทวน พัฒนาดูแลการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยภายในและภายนอกอยูเสมอ 

ทั้งนี้ ทรัพยากรที่บริษัทพึงคํานึงถึงมีอยางนอย 4 ประเภท ไดแก การเงิน (Financial Capital) ดานบุคลากร (Human 
Capital) สังคมและความสัมพันธ (Social and Relationship Capital) และธรรมชาติ (Natural Capital)  

 หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการจะจัดใหมีกรอบการกํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ที่สอดคลองกับ
ความตองการของบริษัท รวมทั้งดูแลใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ดําเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของบริษัท  
5.4.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายในเรื่องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง

ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจ และการกําหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม
สามารถจัดสรรทรัพยากรไดเพียงพอตามที่กําหนดไว 

5.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหการบริหารความเสี่ยงขององคกรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดวย 

5.4.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ กรอบการ
กํากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองคกร ไดแก 
(1) บริษัทไดทําตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับและมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) บริษัทมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความ

นาเชื่อถือ (Integrity) และความพรอมใชของขอมูล (Availability) รวมทั้งปองกันมิใหมีการนําขอมูลไปใช
ในทางมิชอบ หรือมีการแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต 

(3) บริษัทไดพิจารณาความเสี่ยงดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดังกลาว ในดานตางๆ เชน การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) การ
บริหารจัดการเหตุการณที่ส งผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Incident 
Management) การบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ (Asset Management) เปนตน 

(4) บริษัทไดพิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการกําหนดหลักเกณฑและ
ปจจัยในการกําหนดลําดับความสาํคัญของแผนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ความเหมาะสมสอดคลอง
กับแผนกลยุทธ ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ ความเรงดวนในการใชงาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคล
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคลองกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เปนตน 

 
หลักปฏิบัติ 6: ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
 หลักปฏิบัติ 6.1 

คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมั่นใจวา บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
6.1.1 คณะกรรมการจะทําความเขาใจความเสี่ยงท่ีสําคัญของบริษัทและอนุมัติความเสี่ยงท่ียอมรับได 
6.1.2 คณะกรรมการจะพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กล

ยุทธ และความเสี่ยงที่ยอมรับไดของบริษัท สําหรับเปนกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
ทุกคนในองคกรใหเปนทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการจะใหความสําคญักับสญัญาณเตือนภัยลวงหนาและดูแล
ใหมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนประจํา  
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6.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทมีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาปจจัยทั้งภายนอกและภายในองคกรที่อาจสงผล
ใหบริษัทไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
ทั้งนี้ ความเสี่ยงหลักที่คณะกรรมการจะใหความสําคัญ อาจแบงออกเปน ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดาน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk) เปนตน 

6.1.4 คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา บริษัทไดมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ไดระบุไว
เพื่อจัดลําดับความเสี่ยง และมีวิธีจดัการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม 

6.1.5 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกลั่นกรองขอ 6.1.1 
– 6.1.4 กอนเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  

6.1.6 คณะกรรมการจะติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 
6.1.7 คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหบริษัทประกอบธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวของ ทั้งของใน

ประเทศและในระดับสากล 
6.1.8 ในกรณีที่บริษัทมีบริษัทยอยหรือกิจการอื่นที่บริษัทไปลงทุนอยางมีนัยสําคัญ (เชน มีสัดสวนการถือหุนที่มีสิทธิออก

เสียงตั้งแตรอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 50) คณะกรรมการจะนําผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงมาเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาตามขอ 6.1.1 – 6.1.7 ดวย 

 หลักปฏิบัติ 6.2 
คณะกรรมการจะจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ 
6.2.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอยางนอย 3 คน ซึ่งทุกคนตองเปน

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหนาที่ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมการจะกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไวเปนลายลักษณอักษร โดยมีหนาที่อยางนอยตามที่
ระบุไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมการจะดแูลใหบรษิัทจัดใหมีกลไกหรือเครือ่งมือที่จะทําใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเขาถึงขอมูลที่
จําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย เชน เอื้ออํานวยใหคณะกรรมการตรวจสอบสามารถเรียกผูที่เกี่ยวของ
มาใหขอมูล การไดหารือรวมกับผูสอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที่เปนอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดมา
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได 

6.2.4 คณะกรรมการจะจัดใหมีบุคคลหรือหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เปน
ผูรับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พรอมทั้ง
รายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบและเปดเผยรายงานการสอบทานไวในรายงานประจําป 

6.2.5 คณะกรรมการตรวจสอบตองใหความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
และเปดเผยไวในรายงานประจําป 

 หลักปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับฝายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสิน ขอมูล และโอกาสของบริษัท และ
การทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไมสมควร 
6.3.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบัติในการรักษาความลับ (Confidentiality) การรักษาความนาเชื่อถือ (Integrity) และความพรอมใชของขอมูล 
(Availability) รวมทั้งการจัดการขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย (Market Sensitive Information) 
นอกจากนี้ คณะกรรมการจะดูแลใหกรรมการ ผูบริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ 
อาทิ ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลดวย 

6.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการจัดการและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชน รวมทั้งดูแลใหมี
แนวทางและวิธีปฏิบัติเพื่อใหการทํารายการดงักลาวเปนไปตามขั้นตอนการดาํเนินการและการเปดเผยขอมูล ตามที่
กฎหมายกําหนดและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุนโดยรวมเปนสําคัญ โดยที่ผูมีสวนไดเสียไมควร
มีสวนรวมในการตัดสินใจ 
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6.3.3 คณะกรรมการจะจัดใหมีขอกําหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียอยางนอยกอนการพิจารณาวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ และบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการจะดูแลใหกรรมการที่มี
สวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญในลักษณะที่อาจทําใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ งด
เวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

 หลักปฏิบัติ 6.4 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชั่นที่ชัดเจนและสื่อสารในทุก
ระดับขององคกรและตอคนนอกเพื่อใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงให
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 
6.4.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีโครงการ หรือแนวทางในการตอตานการทุจริต การคอรรัปชัน่ รวมถึงการสนับสนุน
กิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ 

 หลักปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหบริษัทมีกลไกในการรับเรื่องรองเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 
6.5.1 คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหมีกลไกและกระบวนการจัดการ ขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสีย และดูแลใหมีการจัด

ชองทางเพื่อการรับขอรองเรียนที่มีความสะดวกและมีมากกวาหนึ่งชองทาง รวมทั้งเปดเผยชองทางการรับเรื่อง
รองเรียนไวใน website หรือรายงานประจําป 

6.5.2 คณะกรรมการจะดแูลใหมนีโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในกรณีที่มกีารชี้เบาะแส โดยจะกําหนดใหมีชองทางในการ
แจงเบาะแสผานทาง E-mail ของบริษัท หรือผานกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งมี
กระบวนการตรวจสอบขอมูล การดําเนินการ และรายงานตอคณะกรรมการ 

6.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีมาตรการคุมครองที่เหมาะสมแกผูแจงเบาะแสที่แจงเบาะแสดวยเจตนาสุจริต 
หลักปฏิบัติ 7: รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

 หลักปฏิบัติ 7.1 
คณะกรรมการจะรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญตางๆ ถูกตอง 
เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
7.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดทําและเปดเผยขอมูล มีความรู ทักษะ และประสบการณที่

เหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบ และมีจํานวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกลาวหมายรวมถึงผูบริหารสูงสุดสาย
งานบัญชีและการเงิน ผูจัดทําบัญชี ผูตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ 

7.1.2 ในการใหความเห็นชอบการเปดเผยขอมูล ใหคณะกรรมการคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของโดยในกรณีที่เปนรายงานทาง
การเงิน จะพิจารณาปจจัยอยางนอยดังตอไปนี้ดวย 
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
(2) ความเห็นของผูสอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และขอสังเกตของผูสอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน 

รวมทั้งขอสังเกตของผูสอบบัญชีผานการสื่อสารในชองทางอื่นๆ (ถามี) 
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4) ความสอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมายหลัก กลยุทธและนโยบายของบริษัท 

7.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหการเปดเผยขอมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจําป แบบ 56-1 สะทอนฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานอยางเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนใหบริษัทจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ 
เพื่อใหนักลงทุนไดรับทราบขอมูลและเขาใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทในแตละไตรมาสไดดียิ่งขึ้น นอกจากขอมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอยางเดียว 

7.1.4 ในกรณีที่การเปดเผยขอมูลรายการใดเกี่ยวของกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเปนการเฉพาะ กรรมการรายนั้นจะดูแล
ใหการเปดเผยในสวนของตนมีความครบถวนถูกตองดวย เชน ขอมูลผูถือหุนของกลุมตน การเปดเผยในสวนที่
เกี่ยวเนื่องกับสัญญาระหวางผูถือหุน (Shareholders’ Agreement) ของกลุมตน 

 หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการจะติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้
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7.2.1 คณะกรรมการจะดูแลใหฝายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัท และมีการรายงานตอ
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ โดยใหคณะกรรมการและฝายจัดการรวมกันหาทางแกไขโดยเร็วหากเริ่มมีสัญญาณ
บงช้ีถึงปญหาสภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ 

7.2.2 ในการอนุมัติการทํารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาให
มั่นใจไดวา การทํารายการดังกลาวจะไมกระทบตอความตอเนื่องในการดําเนินกิจการ สภาพคลองทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการชําระหนี้ 

 หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที่บริษัทประสบปญหาทางการเงินหรือมีแนวโนมจะประสบปญหา คณะกรรมการจะพิจารณาใหมั่นใจไดวา บริษัทมี
แผนในการแกไขปญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินได ท้ังน้ี ภายใตการคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนได
เสีย 
7.3.1 ในกรณีที่บริษัทมีแนวโนมที่จะไมสามารถชําระหนี้หรือมีปญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอยางใกลชิด 

และดูแลใหบริษัทประกอบธุรกิจดวยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล 
7.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทกําหนดแผนการแกไขปญหาทางการเงิน โดยคํานึงถึงความเปนธรรมตอผูมีสวนได

เสีย ซึ่งรวมถงึเจาหนี้ ตลอดจนติดตามการแกไขปญหา โดยใหฝายจัดการรายงานสถานะอยางสม่ําเสมอ 
7.3.3 คณะกรรมการจะพิจารณาใหมั่นใจไดวา การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแกไขปญหาทางการเงินของบริษัทไมวา

จะดวยวิธีการใดจะตองเปนไปอยางสมเหตุสมผล 

 หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการจะพิจารณาจัดทํารายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม 
7.4.1 คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการตอตานคอรรัปชั่น การปฏิบัติตอพนักงานและผูมีสวนไดเสีย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติอยาง
เปนธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงกรอบการ
รายงานที่ไดรับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปดเผยขอมูลดังกลาวไวในรายงานประจําป 
หรืออาจจัดทําเปนเลมแยกตางหากตามความเหมาะสมของบริษัท 

7.4.2 คณะกรรมการจะดูแลใหขอมูลที่เปดเผยเปนเรื่องที่สําคัญและสะทอนการปฏิบัติที่จะนําไปสูการสรางคุณคาแก
บริษัทอยางยั่งยืน 

 หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการจะกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธทีท่ําหนาที่ในการสื่อสาร
กับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะห ใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

7.5.1 คณะกรรมการจะจัดใหมีนโยบายการสื่อสาร (Communication Policy) และนโยบายการเปดเผยขอมูล 
(Disclosure Policy) เพื่อใหมั่นใจไดวา การสื่อสารและการเปดเผยขอมูลตอบุคคลภายนอกเปนไปอยางเหมาะสม 
เทาเทียมกัน ทันเวลา ใชชองทางที่เหมาะสม ปกปองขอมูลลับและขอมูลที่มีตอผลตอราคาหลักทรัพย รวมทั้งมีการ
สื่อสารใหเขาใจตรงกนัทั้งองคกรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว 

7.5.2 คณะกรรมการจะจัดใหมีการกําหนดผูที่รับผิดชอบการใหขอมูลกับบุคคลภายนอก โดยเปนผูที่มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหนาที่ เขาใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค เปาหมายหลัก คานิยมและสามารถสื่อสารกับตลาด
ทุนไดเปนอยางดี  

7.5.3 คณะกรรมการจะดูแลใหฝายจัดการกําหนดทิศทางและสนับสนุนงานดานนักลงทุนสัมพันธ เชน การจัดใหมีหลัก
ปฏิบัติในการใหขอมูล นโยบายการใชขอมูลภายใน รวมทั้งกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ
ใหชัดเจน เพื่อใหการสื่อสารและการเปดเผยขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการจะสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 
7.6.1 นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กําหนดและผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

คณะกรรมการจะพิจารณาใหมีการเปดเผยขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางอื่นดวย เชน 
Website ของบริษัท โดยกระทําอยางสม่ําเสมอ พรอมทั้งนําเสนอขอมูลที่เปนปจจุบัน 
ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้บน Website ของบริษัท 
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(1) วิสัยทัศนและคานิยมของบริษัท 
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 
(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานทั้งฉบับปจจุบัน และของปกอนหนา 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจําป ท่ีสามารถใหดาวนโหลดได 
(6) ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนําเสนอตอนักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือ สื่อตางๆ 
(7) โครงสรางการถือหุนท้ังทางตรงและทางออม 
(8) โค ร งส ร า งก ลุ ม บ ริ ษั ท  ร วม ถึ งบ ริ ษั ท ย อ ย  บ ริ ษั ท ร วม  บ ริ ษั ท ร วม ค าแ ล ะ  special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 
(9) กลุมผูถือหุนรายใหญทั้งทางตรงและทางออมที่ถือหุนตั้งแตรอยละ 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

และมีสิทธิออกเสียง 
(10) การถือหุนท้ังทางตรงและทางออมของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหารระดับสูง 
(11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 
(12) ขอบังคับของบริษัท หนังสือบริคณหสนธ ิ
(13) นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น นโยบายรักษาความปลอดภัยดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายดานบริหารความเสี่ยง  
(14) กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการรวมถึงเรื่องที่ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหนาที่ความรับผิดชอบคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

(15) จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
(16) ขอมูลติดตอหนวยงานหรือรองเรียน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เลขานุการบริษัท เชน ชื่อ

บุคคลที่สามารถใหขอมูลได หมายเลขโทรศัพท E-mail 
หลักปฏิบัต ิ8: สนับสนุนการมีสวนรวมและการสื่อสารกับผูถือหุน 

 หลักปฏิบัติ 8.1 
คณะกรรมการจะดูแลใหมั่นใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัท 
8.1.1 คณะกรรมการจะดูแลใหเรื่องสําคัญ ทั้งประเด็นที่กําหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบตอทิศทางการ

ดําเนินงานของบริษัท ไดผานการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผูถือหุน โดยเรื่องสําคัญดังกลาวถูกบรรจุเปน
วาระการประชุมผูถือหุน 

8.1.2 คณะกรรมการจะสนับสนุนการมีสวนรวมของผูถือหุน เชน 
(1) การกําหนดหลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือ

หุน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอเปนวาระการประชุม ซึ่งหากกรณีคณะกรรมการ
ปฏิเสธเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอบรรจุเปนวาระ คณะกรรมการตองแจงเหตุผลใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ 

(2) หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลใหมีการเปดเผยหลักเกณฑดังกลาวใหผูถือหุนทราบลวงหนา 

8.1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหหนังสือนัดประชุมผูถือหุนมีขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการใชสิทธิของผูถือ
หุน 

8.1.4 คณะกรรมการจะดูแลใหมีการสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมเอกสารที่เกี่ยวของ และเผยแพรบน website 
ของบริษัทอยางนอยสิบสี่ (14) วันกอนวันประชุม  

8.1.5 คณะกรรมการจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑการสงคําถาม
ลวงหนา และเผยแพรหลักเกณฑดังกลาวไวบน website ของบริษัทดวย 

8.1.6 หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและเอกสารที่เกี่ยวของจะถูกจัดทําเปนภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพรพรอมกับฉบับ
ภาษาไทย  
ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมผูถือหุน ประกอบดวยขอความดังตอไปนี ้
(1) วัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุมผูถือหุน 
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(2) วาระการประชุม โดยระบุวา เปนวาระเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบงเปนเรื่องๆ อยางชัดเจน เชน ใน
วาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ไดแยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติคาตอบแทนกรรมการเปนแตละ
วาระ 

(3) วัตถุประสงคและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระการประชุมท่ีเสนอซึ่งรวมถึง 
ก. วาระอนุมัติจายปนผล – นโยบายการจายเงินปนผล อัตราเงินปนผลที่เสนอจายพรอมทั้งเหตุผลและ

ขอมูลประกอบ ในกรณีที่เสนอใหงดจายปนผล ใหอธิบายเหตุผลและขอมูลประกอบ 
ข. วาระแต งตั้ งกรรมการ – ระบุ ชื่ อ  อายุ  ประวัติ การศึ กษาและการทํ างาน  จํ านวนบริษั ท 

จดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดํารงตําแหนงกรรมการ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา ประเภทของ
กรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เปนการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเขามาดํารงตําแหนงอีกครั้งใหระบุ
ขอมูลการเขารวมประชุมปที่ผานมา และวันท่ีไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท 

ค. วาระอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑในการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
แตละตําแหนง และคาตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบท้ังท่ีเปนตัวเงินและสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 

ง. วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี – ชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณทํางาน ความเปนอิสระของ
ผูสอบบัญชี คาสอบบัญชีและคาบริการอื่น 

(4) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด 
(5) ขอมูลประกอบการประชุมอื่นๆ เชน ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจงผลคะแนนเสียง สิทธิ

ของหุนแตละประเภทในการลงคะแนนเสียง ขอมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเปนผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุน เอกสารที่ผูถือหุนตองแสดงกอนเขาประชุมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่ของสถานที่จัด
ประชุม เปนตน  

 หลักปฏิบัติ 8.2 
คณะกรรมการจะดูแลใหการดําเนินการในวันประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใสมีประสิทธิภาพ และเอื้อใหผู
ถือหุนสามารถใชสิทธิของตน 
8.2.1 คณะกรรมการจะกําหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคํานึงถึงความสะดวกในการเขารวมประชุมของผูถือหุน 

เชน ชวงเวลาการประชุมที่เหมาะสมและเพียงพอตอการอภิปราย สถานที่จัดประชุมที่สะดวกตอการเดินทาง เปน
ตน 

8.2.2 คณะกรรมการจะดแูลไมใหมีการกระทําใดๆ ที่เปนการจํากัดโอกาสการเขาประชุมหรือสรางภาระใหผูถือหุนจนเกิน
ควร เชน ไมกําหนดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองนําเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนเกินกวาที่กําหนดไวใน
แนวทางปฏิบัติของหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของ 

8.2.3 ค ณ ะก รรม ก ารจะส ง เส ริ ม ก ารนํ า เท ค โน โล ยี ม า ใช กั บ ก ารป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น  ทั้ งก ารล งท ะ เบี ย น 
ผูถือหุน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการดําเนินการประชุมสามารถกระทําไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา 

8.2.4 ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน มีหนาที่ดูแลใหการประชุมใหเปนไปตามกฎหมาย กฎเกณฑที่
เกี่ยวของ และขอบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาสําหรับแตละวาระการประชุมที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอยาง
เหมาะสม และเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความเห็นและตั้งคําถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัท  

8.2.5 เพื่อใหผูถือหุนสามารถรวมตัดสินใจในเรื่องสําคัญได กรรมการในฐานะผูเขารวมประชุมและในฐานะผูถือหุนไม
สนับสนุนการเพิ่มวาระการประชุมที่ไมไดแจงเปนการลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระสําคัญที่ผูถือหุนตองใช
เวลาในการศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 

8.2.6 สนับสนุนใหกรรมการทุกคนและผูบริหารที่เกี่ยวของเขารวมการประชุม เพื่อผูถือหุนสามารถซักถามในประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวของได 

8.2.7 กอนเริ่มการประชุม ใหบริษัทแจงผูถือหุนใหทราบถึงจํานวนและสัดสวนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง
และของผูถือหุนที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

8.2.8 ในกรณีที่วาระใดมีหลายรายการ ประธานท่ีประชุมจะจัดใหมีการลงมติแยกในแตละรายการ เชน ผูถือหุนใชสิทธิใน
การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลในวาระการแตงตั้งกรรมการ 
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8.2.9 คณะกรรมการจะสนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ และสงเสริมใหมีบุคคลที่เปนอิสระเปน
ผูตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงด
ออกเสียง ในแตละวาระใหท่ีประชุมทราบพรอมทั้งบันทึกไวในรายงานการประชุม 

 หลักปฏิบัติ 8.3 
คณะกรรมการจะดูแลใหการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางถูกตองและครบถวน 
8.3.1 คณะกรรมการจะดูแลใหบริษัทเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทําการถัดไป 

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบน website ของบริษัท 
8.3.2 คณะกรรมการจะดูแลใหการจัดสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายในสิบ

สี่ (14) วันนับจากวันประชุมผูถือหุน 
8.3.3 คณะกรรมการจะดูแลใหมีรายงานการประชุมผูถือหุนไดบันทึกขอมูลอยางนอยดังตอไปนี ้

(1) รายชื่อกรรมการและผูบริหารที่เขาประชุม และสัดสวนกรรมการที่เขารวมการประชุมไมเขารวมการประชุม 
(2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไมเห็นชอบงดออกเสียง) ของ

แตละวาระ 
(3) ประเด็นคําถามและคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถามและผูตอบ 

 โดยนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคร้ังที ่6/2562 เมื่อวันที่ 
9 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ไดมีการนําทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 
2563 

 


