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ควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

1. เสริมสร้างระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานในระดบัสากล ซึง่จะช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจของบริษัท รวมถงึป้องกนัและขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ท่ีอาจเกิดขึน้ 

2. สร้างความเช่ือมัน่และความมัน่ใจตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้มีสว่นได้เสีย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 
          นิยำมของค ำที่ส ำคัญ 
 

1. กำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี (Corporate Governance) ตามความหมายของบริษัท คือ การจดัให้มีระบบบริหาร
จัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจดัการอย่างโปร่งใสเท่าเทียมเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่า พร้อมแสดงการตรวจสอบได้ ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้น าและการ
ควบคมุของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้างความสามารถในการแขง่ขนัเพื่อรักษา
เงินลงทนุ และเพิ่มคณุคา่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีโดยรวมประกอบ 

2. จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นข้อปฏิบตัิในการด าเนินธุรกิจ องค์ประกอบของจริยธรรม
ที่ส าคญัที่ก ากบัพฤติกรรมของผู้ที่อยูใ่นแวดวงธุรกิจ อาทิ ความซื่อสตัย์สจุริต ความเป็นธรรม ความเช่ือถือได้ ความ
ไว้วางใจได้ การรักษาค าพดู เป็นต้น 

3. ไทยคม / บริษัท  หมายถึง บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน) 
4. กลุ่มบริษัท หมายถึง กลุม่บริษัทอินทชั 
5. บริษัทในกลุ่ม หมายถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่ไทยคมร่วมลงทนุ และ/หรือ บริษัทที่ไทยคม มีอ านาจ

ควบคมุ และ/หรือ บริหาร โดยการถือหุ้น และ/หรือ ตามสญัญาที่ได้ตกลงกนัไว้  

6. คณะกรรมกำร / คณะกรรมกำรชุดย่อย / กรรมกำร 

คณะกรรมการ หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ถือหุ้น ให้เป็นตวัแทนในการด าเนินกิจการของบริษัท 
ทัง้นีค้ณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่จดัการบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุของผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ปฏิบตัิหน้าที่หรือ
ท างานแทนคณะกรรมการในการด าเนินงานบางสว่น และ/หรือ งานตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และขอบเขตที่คณะกรรมการมอบหมาย 

กรรมการ หมายถึง บคุคลที่ได้รับการแต่งตัง้จากผู้ ถือหุ้น เพื่อเป็นตวัแทนในการบริหารงานของบริษัท โดยกรรมการ
จะต้องปฏิบตัิหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุของผู้ ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทัง้นี ้กรรมการแบ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
กรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระ 

 



 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 หน้า 2 จาก 28 

7. ผู้บริหำร หมายถึง พนักงานที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการน ากลยุทธ์ 
วตัถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จตลอดจน บริหารจัดการงานประจ าและธุรกิจของบริษัทให้
เป็นไปโดยราบร่ืน 

8. พนักงำน หมายถึง พนกังานประจ า พนกังานทดลองงาน และพนกังานสญัญาจ้างพิเศษ ตามข้อบงัคบัการท างาน
ของบริษัท 

9. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึงและครอบคลมุถึง พนกังาน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ลกูค้า ผู้บริโภค พนัธมิตรทางการค้า  
คู่ค้า เจ้าหนี ้ลกูหนี ้คู่แข่ง ชุมชน ในพืน้ที่ตัง้และชมุชนระยะไกล สงัคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รัฐบาล หน่วยงานและ
องค์กรใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องซึง่สามารถได้รับผลกระทบตอ่การด าเนินกิจการไมว่า่จะลบหรือบวก  

10. ข้อมูลภำยใน หมายถึง ข้อมลูที่ยงัไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะชน หรือข้อมลูที่มีไว้เพื่อวตัถปุระสงค์ของบริษัท
อย่างเดียว ไม่ใช่มีไว้เพื่อใช้สว่นบคุคล รวมถึงข้อมลูที่เก่ียวข้องกบับริษัทที่ยงัไม่เปิดเผยเป็นการชัว่คราว เช่น ข้อมลู 
งบการเงิน ข้อมลูเงินปันผล ท่ียงัไมไ่ด้เผยแพร่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์  

11. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หมายถึง การด าเนินกิจกรรม หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อาจมีความต้องการสว่นตวั 
หรือของบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งเข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์สูงสดุของบริษัท  
ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  
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หมวดที่ 1 
คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคญัในการก ากับดแูลกิจการ เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และ 
ผู้มีสว่นได้เสียทกุรายอย่างเป็นธรรม ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการเพ่ิมมลูคา่ให้กบับริษัทในระยะยาวอย่างยัง่ยืน 

แนวปฏิบตัิ 

1.  องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความหลากหลาย (Board Diversity) ทัง้ในด้านเพศ 
ทักษะวิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขา  
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท และมีจ านวนกรรมการท่ี เหมาะสมและเพียงพอต่อการ
ก ากับดูแลธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คนตามกฎหมายและไม่เกิน 12 คน ซึ่ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ โดยอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านกิจการ
โทรคมนาคม และอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน 

1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นสว่นใหญ่ โดยมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพ่ือให้ 
มีการถ่วงดลุและสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

1.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นกลุ่มใด  
กลุม่หนึง่ 

1.4 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีจ านวนกรรมการเป็นไปตามสดัส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท 

2.  คุณสมบัตขิองกรรมกำร 

2.1 กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากดั  

2.2 กรรมการบริษัทต้องไมม่ีลกัษณะท่ีแสดงถงึการขาดความเหมาะสมท่ีได้รับการไว้วางใจให้บริหารกิจการท่ี
มหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.3 เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในการบริหารงาน รวมถงึต้องเป็น
ผู้ ท่ีมีความซื่อสตัย์ สจุริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

2.4 มีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอทิุศความรู้ ความสามารถเพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ 
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3. คุณสมบัตขิองกรรมกำรอสิระ 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  และต้องสามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน  และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนัน้ 
ยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละ 0.1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ ถือหุ้ น 
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกว่า 
2 ปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระ  ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุร กิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น  
รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
อิสระ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัท หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ี 
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั
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โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่  หรือ 
ผู้ มีอ านาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้ นส่วนของส านักงาน 
สอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ี
ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 
2 ปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้ นรายให ญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน  
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้ นเกินร้อยละ  1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ 
บริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย 

(9) ไมม่ีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

บริษัทอาจแต่งตัง้บคุคลที่มี หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าตามข้อ 
4 หรือ 6 เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวัง  และมีความเห็นว่าการ
แต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมลู
ตอ่ไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย  

ก ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ 
ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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ข เหตผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแตง่ตัง้ให้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

ค ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

4. กำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร 

4.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ท าหน้าท่ีในการสรรหา คดัเลือก บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ หรือเสนอขออนุมตัิแต่งตัง้ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นตาม
ข้อบงัคบับริษัท 

4.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะพิจารณาทบทวนทกัษะและคณุลกัษณะของกรรมการ (Skill 
and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการด าเนิน
ธุรกิจและกลยุทธ์ในปัจจุบนัและอนาคต โดยจดัท า Board Skill Matrix เพ่ือก าหนดเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการท่ีต้องการเป็นประจ าทกุปี ในการทบทวนดงักลา่ว คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ยงัได้
พิจารณาถึงความหลากหลาย ทัง้ในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเช่ียวชาญ ความเป็น
อิสระ สญัชาติ อาย ุและเพศ ของกรรมการ 

4.3 ในการพิจารณาเสนอแต่งตัง้กรรมการเดิมเป็นกรรมการต่ออีกวาระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ  
สรรหาจะพิจารณาปัจจยัตา่ง ๆ ซึง่รวมถงึ ผลการปฏิบัติงาน ประวตัิการเข้าร่วมและการมีสว่นร่วมในการ
ประชมุ และการสนบัสนนุในกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท 

4.4 ในการสรรหาบุคคลเพ่ือมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาใช้วิธีการ
ดงันีใ้นการคดัเลือกรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 

(1) เปิดโอกาสให้คณะกรรมการแตล่ะท่านเสนอช่ือ 

(2) ท่ีปรึกษาภายนอก 

(3) รายช่ือท่ีปรากฏอยู่ในระบบรายช่ือกรรมการของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และท าเนียบกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(4) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรได้รับการพิจารณามายงับริษัทล่วงหน้าก่อนวนัประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทได้ก าหนดไว้ 

4.5 การแต่งตัง้กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
จะต้องมีความโปร่งใสและชดัเจน 

5. ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

บริษัทมีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท (Chairman of the 
Board of Directors) ประธานกรรมการบริหาร (Chairman of the Executive Committee) และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร (Chief Executive Officer) โดยจะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติท่ี
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เหมาะสม และต้องไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนั เพ่ือให้มีการถ่วงดลุอ านาจและโปร่งใส โดยแยกหน้าท่ีการก ากบัดแูลและ
การบริหารงานออกจากกนั 

5.1 ประธำนคณะกรรมกำรบริษัท (Chairman of the Board of Directors) – เป็นกรรมการอิสระ 
รับผิดชอบในฐานะผู้ น าของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าท่ีติดตามดูแลการบริหารงานของคณะ
กรรมการบริหารให้บรรลผุลส าเร็จตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ นอกจากนี ้ยงัมีหน้าท่ีในฐานะเป็นประธาน
การประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

5.2 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร (Chairman of the Executive Committee) – รับผิดชอบในฐานะผู้น า
ของคณะกรรมการบริหาร มีหน้าท่ีในการดูแลให้คณะกรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย รวมถึงพิจารณากลั่นกรองเร่ืองต่าง ๆ ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการ และ/ หรือพิจารณาอนมุตัิการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจปกติของบริษัท  

5.3 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) – เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการงานของบริษัทตามทิศทาง กลยทุธ์ และงบประมาณท่ีได้รับการ
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ และรายงานผลการบริหารงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท แล้วแตก่รณี 

6. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 

6.1 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถ้าจ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนท่ีใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมอ่ีกได้ 

6.2 กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งติดตอ่กนัได้ไมเ่กิน 3 วาระหรือไมเ่กิน 9 ปี แล้วแตร่ะยะเวลาใดจะ
นานกว่า แต่หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า มีความจ าเป็นต้องขอให้กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกนัมาครบ 3 วาระหรือ 9 ปี ด ารงต าแหน่งต่อไป ก็ให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระออกไปได้อีก 

7. กำรจ ำกดัอำยุของกรรมกำร 

7.1 คณะกรรมการบริษัทไมม่ีนโยบายท่ีจะเสนอบคุคลท่ีจะมีอายคุรบ 72 ปี หรือสงูกวา่ ณ วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 
ทัง้นี ้เมื่อนโยบายนีม้ีผลบงัคบัใช้ กรรมการปัจจบุนัท่ีมีอาย ุ72 ปี หรือสงูกวา่ จะยงัคงด ารงต าแหน่งตอ่ไป
ได้ตามวาระการด ารงต าแหน่งของตนท่ีเหลืออยู่ 

7.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาอนุมตัิเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีมีอายุ 72 ปี หรือสงูกว่า ณ วนัท่ีแต่งตัง้
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้เพียงอีก 1 วาระเท่านัน้ 
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8. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

8.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
ข้อบังคบับริษัท มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและก ากบัดแูล กรรมการจะต้องใช้ดลุพินิจในการตดัสินใจทางธุรกิจอย่างระมดัระวงั สมเหตสุมผล 
ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ไมม่ีสว่นได้เสีย และเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

8.2 คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่าย
บริหาร ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชุด นโยบายเร่ืองอ านาจอนมุตัิของ
บริษัท และนโยบายอ านาจลงนามผกูพนับริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้สงวนอ านาจอนมุตัิ
ในเร่ืองส าคญัไว้ โดยเร่ืองดงักลา่วต้องได้รับการพิจารณาและอนมุตัิโดยคณะกรรมการบริษัท 

8.3 คณะกรรมการบริษัทในฐานะท่ีเป็นผู้น าสงูสดุขององค์กรต้องก าหนดพฤติกรรมองค์กรท่ีถกูต้อง กรรมการ
ทุกคนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และต้องดแูลให้มัน่ใจว่ามาตรฐานพฤติกรรมองค์กรได้รับการ
เผยแพร่และน าไปปฏิบตัิในทัว่ทกุระดบัขององค์กร 

8.4 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

(1) เป็นผู้น าและก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างการสร้าง
คุณค่าอย่ างยั่ ง ยืน  (Sustainable Value Creation)  ด า เ นินธุ ร กิจ ด้วยความ รับ ผิดชอบ 
(Responsible Business) และปฏิบตัิตวัเป็นประชากรที่ดี (Good Corporate Citizenship) 

(2) ทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร ค่านิยม และมาตรฐานทางจริยธรรมของ
บริษัท 

(3) ทบทวนและอนุมตัิกลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน รวมทัง้ติดตาม
ดูแลให้ฝ่ายบริหารน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานโดยเปรียบเทียบกับ
แผนธุรกิจ งบประมาณ และตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ 

(4) พิจารณาอนุมตัิรายการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น โครงการ
ลงทุนธุรกิจใหม่ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการบริหาร การซือ้ขายทรัพย์สินต่าง ๆ งบจ่าย
ลงทนุท่ีส าคญั และรายการอื่นใดท่ีกฎหมายก าหนด 

(5) พิจารณาอนมุตัิ และ/หรือให้ความเห็นชอบตอ่รายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการได้มาหรือจ าหน่าย
ไปซึง่ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบัติท่ี
เก่ียวข้องของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(6) พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ประเมินผลงาน ก าหนดค่าตอบแทน และถอดถอนประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

(7) พิจารณาอนมุตัินโยบายและกรอบคา่ตอบแทนของบริษัท 
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(8) ก ากบัดแูลการเปิดเผยข้อมลูที่มีสาระส าคญัของบริษัทให้เพียงพอและทนัเวลา 

(9) ดูแลให้บริษัทมีระบบและกรอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล รวมทัง้ก าหนดความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ของบริษัท 

(10) ดูแลให้มีระบบบัญชีและการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้อง เช่ือถือได้ มีการตรวจสอบบัญชีจาก
ภายนอก  

(11) ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

(12) ทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทและประเมินความมีประสิทธิผลและการปฏิบตัิ
ตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี 

(13) ก ากับดูแลให้มีการน านโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทไปปฏิบัติ และยอมรับโดย  
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีร่วมลงทนุของบริษัท 

(14) จดัท ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอ่รายงานทางการเงิน โดยเสนอควบคูก่บั
รายงานทางการเงินท่ีตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี ซึ่งครอบคลุมในเร่ือง  
ส าคญั ๆ ตามนโยบายเร่ืองข้อพงึปฏิบตัิท่ีดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

(15) ให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทัง้คณะและรายบคุคล อย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ 

9. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

9.1 จ านวนครัง้และก าหนดการประชมุ 

(1) การประชุมคณะกรรมการได้มีการก าหนดตารางการประชุมอย่างเป็นทางการไว้ลว่งหน้าตลอดทัง้ปี 
และแจ้งให้กรรมการแตล่ะคนรับทราบตัง้แตต้่นปี เพ่ือจดัสรรเวลาในการเข้าร่วมประชมุ 

(2) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประชมุอย่างน้อยปีละ 8 ครัง้ และอาจมีการประชมุวาระพิเศษ
เพ่ิมเติมตามความจ าเป็น 

9.2 วาระการประชมุ 

(1) ประธานกรรมการโดยการหารือร่วมกบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้ดแูล
ให้ความเห็นชอบวาระการประชมุ  

(2) กรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชมุหรือหวัข้ออ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาพิจารณาได้ 
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9.3 การจดัสง่เอกสารการประชมุ 

เลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีในการนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้เพียงพอ และจัดส่ง
ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุม  ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลา
ศกึษามาก่อน 

9.4 การเข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทคาดหวงัว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท่ีตนเองด ารงต าแหน่งอยู่ทุกครั ง้ 
คณะกรรมการบริษัทตระหนกัดีว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจท าให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการอย่างเป็น
สาระส าคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทคาดหมายว่ากรรมการจะเข้าร่วมประชุมอย่างต ่าคิดเป็นร้อยละ 
80 ของการประชมุคณะกรรมการบริษัททัง้หมด 

9.5 องค์ประชมุและการประชมุ 

(1) ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชมุไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

(2) จ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะท่ี คณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการอยู่ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

(3) ในการประชุม ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมมีหน้าท่ีดูและและจัดสรรเวลาให้
อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพ่ือการอภิปรายปัญหาส าคญั และเพียงพอ
ส าหรับคณะกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นท่ีส าคัญ โดยกรรมการทุกท่านมีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น 

(4) กรรมการผู้มีสว่นได้เสีย จะต้องไมอ่ยู่ในท่ีประชมุเมื่อมีการพิจารณาวาระท่ีตนมีสว่นได้เสีย 

9.6 รายงานการประชมุ 

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ ท าการจดบนัทึก และจดัท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
เสนอให้ประธานกรรมการบริษัทสอบทานและสง่ให้กรรมการทกุท่านให้ความเห็น โดยจะด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัจากวนัท่ีประชุม ซึง่รายงานการประชุมจะมีการบนัทกึมติของท่ีประชมุ
และข้อมลูไว้อย่างเพียงพอ ชดัเจน และเป็นไปตามกฎหมาย 

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแล้ว รวมทัง้เอกสาร
ประกอบการประชมุ และพร้อมท่ีจะให้ตรวจสอบได้ 
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9.7 การประชมุของกรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารจะประชมุระหวา่งกนัเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไมม่ีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท หรือ
เร่ืองการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ และให้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารทราบ  

10. คณะกรรมกำรชุดย่อย (Sub-Committee) 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมตัิในการจดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 5 ชุด เพื่อท าหน้าท่ี
ศึกษากลัน่กรองงานและแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการชดุย่อยอย่างชดัเจน ดงันี ้

(1) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit Committee) 

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ 
โดยอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะสามารถ
ท าหน้าท่ีในการสอบทานความเช่ือถือได้ของงบการเงิน ซึง่เป็นไปตามท่ีก าหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
และสามารถได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
คณะกรรมการจะเห็นเป็นอย่างอ่ืน คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(2) คณะกรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทน (Compensation Committee) 

คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และมกีรรมการอิสระเป็นส่วน
ใหญ่ โดยประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระและได้รับแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท          
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการก าหนดค่าตอบแทนอีก
ได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องขอให้ด ารงต าแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัร
ของคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  

(3) คณะกรรมกำรบรรษัทภบิำลและสรรหำ (Governance and Nomination Committee) 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50  ทัง้นี ้กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และ
สามารถได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาอีกได้ แต่ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกนั เว้นแต่
คณะกรรมการจะเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องขอให้ด ารงต าแหน่งต่อไป คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหามีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา  
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(4) คณะกรรมกำรบริหำร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน ท่ีมีประสบการณ์และคณุสมบตัิเหมาะสม 
และได้รับแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท  และจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือ
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการบริหารจะรายงานผลการบริหารงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะ
กรรมการบริหาร   

(5) คณะกรรมกำรกำรพัฒนำธุรกจิใหม่ (New Business Development Committee) 

คณะกรรมการการพัฒนาธุรกิจใหม่ ได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท โดยมีจ านวนตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจ านวนหนึง่และอาจประกอบด้วยบุคคล
อื่นใดคนหนึง่หรือหลายคน ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือเป็นบคุคลภายนอกอ่ืนอีกจ านวน
หนึ่งก็ได้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคณุสมบตัิ 
หน้าท่ี และความรับผิดชอบของตนและต้องไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย
ด้านการพฒันาธุรกิจใหม่ และสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการการพฒันาธุรกิจใหม ่  

11. คณะกรรมกำรที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรชุดย่อย มีดังนี ้

(1) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Committee) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย
กวา่ 7 คน และไมม่ากกวา่ 15 คน โดยเป็นกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีความรู้  ความสามารถ 
ซื่อสตัย์สจุริตและอทิุศเวลาให้การบริหารและด าเนินการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายด้านการบริหารความเสี่ยง
และสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่ต้องได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และจะพ้น
จากต าแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือพ้นจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง มีหน้าท่ีในการก าหนด
หลักเกณฑ์ นโยบาย และกระบวนการในการประเมินและบริหารความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท 
ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ให้มีการ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และดูแลการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้แนวทางนโยบายท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

(2) คณะกรรมกำรกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development Committee) 

คณะกรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยืนซึง่รายงานต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วย
กรรมการบริษัท และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารระดบัสงูรวมกนัอย่างน้อย 5 คน ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 
ซื่อสตัย์สุจริต และอุทิศเวลาให้การบริหารและด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน และสอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท ซึง่ต้องได้รับการแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท และ
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จะพ้นจากต าแหน่งเมื่อตาย หรือลาออก หรือพ้นจากการเป็นประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตและอ านาจหน้าท่ีเป็นลายลกัษณ์
อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของบริษัท และ
สอดคล้องกบักรอบการด าเนินงานของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(3) คณะกรรมกำรจัดกำร (Management Committee) 

คณะกรรมการจัดการซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ
ผู้บริหารระดับสูงท่ีมีความรู้  ความสามารถ เพ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุน และกลั่นกรองข้อมูลให้กับคณะ
กรรมการบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจดัการธุรกิจ
ของบริษัท การบริหารด้านการเงิน การพิจารณาธุรกิจใหม่ และงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร 

12. ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

12.1 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดและอนุมตัิกรอบและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทไว้อย่างชดัเจน 

12.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบ
กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะจงูใจและรักษากรรมการที่มีคณุภาพไว้ และยงัจดัให้มีคา่ตอบแทน
เพ่ิมเติมเมื่อกรรมการต้องรับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในคณะกรรมการชดุย่อย 

12.3 ค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทประกอบด้วย เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง 
และโบนสั ทัง้นี ้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณากลัน่กรองและเสนองบประมาณ
คา่ตอบแทนของกรรมการในแตล่ะปี เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

12.4 กรรมการบริษัทท่ีเป็นพนกังาน หรือผู้บริหารของบริษัท หรือของผู้ ถือหุ้น จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชดุย่อย 

12.5 กรอบคา่ตอบแทนของผู้บริหารได้พฒันาขึน้บนหลกัการพืน้ฐาน ดงันี  ้
 เพื่อให้มัน่ใจวา่ผลประโยชน์ของผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นของบริษัทมคีวามสอดคล้องกนั 
 เสริมสร้างวฒันธรรมที่องิกบัผลการปฏบตัิงาน 
 เพียงพอท่ีจะดงึดดู รักษาไว้ และจงูใจบคุลากรที่มีศกัยภาพของบริษัท 
 สะท้อนถึงวงจรธุรกิจ และล าดบัความส าคญัเชิงยทุธศาสตร์ของบริษัท 

12.6 ค่าตอบแทนของผู้ บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส กองทุนส ารองเลีย้งชีพ และผลตอบแทน  
อื่น ๆ ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวจะเช่ือมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้บริหารเป็นเกณฑ์ 
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12.7 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีในการทบทวนกรอบและนโยบายค่าตอบแทนเป็นประจ า 
ทกุปี 

13. กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น 

13.1 กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 6 บริษัท แต่การเป็นกรรมการ
ดงักลา่วต้องไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการของบริษัท และไมม่ีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13.2 คณะกรรมการบริษัทไม่มีนโยบายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารไปด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัท) เว้นแต่จะได้รับอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัท 

14. กำรประเมินผลกำรปฏบิัตงิำนของคณะกรรมกำร 

14.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัททัง้
คณะ และกรรมการเป็นรายบุคคลเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลย่ิงขึน้และใช้ในการพัฒนากรรมการของบริษัท ทัง้นี ้
ก าหนดให้มีการประเมินโดยมีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็น
ในการประเมินอย่างน้อยทกุ ๆ 3 ปี เพ่ือให้การประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใส 

14.2 คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะต้องประเมินประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจ าทุกปีและ
รายงานผลการประเมินตอ่คณะกรรมการบริษัท 

14.3 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบหมายให้ส านักเลขานุการบริษัทเป็นตวัแทนจัดส่งแบบ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยได้ใช้ในการ
ประเมินตนเองและเป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างปีท่ี
ผ่านมา ซึง่แบบประเมินนี ้เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

14.4 ภายหลังจากได้รับแบบประเมินจากคณะกรรมการแล้ว ส านักเลขานุการบริษัทจะท าการสรุปผล
คะแนน พร้อมเปิดเผยกระบวนการ และหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

15. ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท 

บริษัทได้แตง่ตัง้เลขานุการบริษัท ซึง่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เพ่ือท าหน้าท่ี
จดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสาร รายงานการประชมุ รวมทัง้รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 
และการอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง โดยเลขานุการบริษัทยังเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้ค าแนะน ากฎระเบียบ และหลกัเกณฑ์  
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ โดยเป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของเลขานกุารบริษัทตามท่ี
บริษัทได้ก าหนดไว้ นอกจากนัน้ ยังเป็นผู้ มีหน้าท่ีดูแล และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ การประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความ
รับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 
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ข้อบังคับบริษัท รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้นี ้
คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจและหน้าท่ีในการแตง่ตัง้และถอดถอนเลขานกุารบริษัท 

16. กำรปฐมนิเทศ และกำรพัฒนำควำมรู้อย่ำงต่อเน่ืองกรรมกำรและผู้บริหำร 

16.1 กรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับต าแหน่งใหม่ทุกท่านต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพ่ือให้ได้
รับทราบข้อมูลของบริษัท กฎระเบียบ คู่มือจรรยาบรรณ นโยบายต่าง ๆ และข้อมูลธุรกิจของบริษัทท่ี
เก่ียวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบตัิหน้าท่ี  

16.2 บริษัทมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้กรรมการและผู้ บริหารได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงการอบรมในหลกัสูตรต่าง ๆ ท่ีจัดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เพ่ือช่วยให้กรรมการสามารถท าหน้าท่ี และก ากบัดแูล
กิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ 

17. กำรประเมินผลกำรปฏบิัตงิำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (Chief Executive Officer) 

 บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้ด าเนินการ จดัการประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นประจ าทุกปี โดย  ใช้บรรทัดฐานท่ีได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าตามเกณฑ์ท่ีเป็น
รูปธรรม รวมทัง้ผลปฏิบตัิงานทางการเงิน และผลงานเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แบ่งเป็น 7 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ีหนึง่ การประเมินผลด้านภาวะผู้น า  

สว่นท่ีสอง การประเมินด้านการบริหารจดัการด้านการเงิน 

สว่นท่ีสาม การประเมินด้านทกัษะและทศันคติ 

สว่นท่ีสี่ การประเมินด้านความส าเร็จของงานท่ีส าคญัตามเป้าหมายในระยะเวลามากกว่า 12 เดือน ท่ี
ผ่านมา 

สว่นท่ีห้า การประเมินด้านการตดัสินใจท่ีส าคญัในรอบระยะเวลา 12 เดือนท่ีผ่านมา 

สว่นท่ีหก  การประเมินด้านความเตรียมพร้อมส าหรับความท้าทายท่ีส าคญัในอนาคต 

สว่นท่ีเจ็ด การประเมินด้านอื่นๆ  

 ทัง้นี ้ผลการประเมินดงักลา่วจะน าไปสูก่ารพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในแตล่ะปี และ
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

18. กำรตดิต่อส่ือสำรกับฝ่ำยบริหำรและกำรเข้ำถงึที่ปรึกษำอสิระ 

18.1 กรรมการมีสิทธิในการร้องขอและรับข้อมูลเพ่ิมเติมตามท่ีตนเห็นว่ามีความจ าเป็นในการพิจารณา
ตัดสินใจและท าหน้าท่ีกรรมการของบริษัท  
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18.2 กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง รวมถึง
ได้ ร ับทราบข้อม ูลความคิด เห ็นจากผู้ บริหารที ่ร ับผิดชอบงาน โดยตรง แต ่การ เข้ าถ ึงและ
ติดต่อสื่อสารนัน้ ต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท  

18.3 คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท  

18.4 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยมีอ านาจในการว่าจ้างผู้ เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษา 
รวมถึงท่ีปรึกษาทางกฎหมาย โดยบริษัทเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่าย 

19. แผนกำรสืบทอดต ำแหน่งผู้บริหำร 

19.1 คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัท เพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ให้กบัผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนกังาน ว่าการด าเนินงาน
ของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงทีหากต าแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้บริหาร
ระดบัสงูวา่งลง 

19.2 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาท าหน้าท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์
และแผนการสืบทอดต าแหน่ง และสรรหาประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
ผู้ บริหารระดับสูงตัง้แต่ระดับรองกรรมการผู้ อ านวยการ (EVP) ขึน้ไป ท่ีรายงานตรงต่อประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) ของบริษัท รวมทัง้จดัให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดต าแหน่งเป็นประจ าทกุ
ปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ  
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หมวดที่ 2  

สิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นย่อมมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท โดยควบคมุบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทท่ีผู้ ถือหุ้นได้แต่งตัง้ให้
ท าหน้าท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงส่งเสริม
ให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยบริษัทเคารพในสิทธิตา่ง ๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุสถาบนัมีอยู่ตามกฎหมาย และ/ 
หรือ ตามข้อบังคบัของบริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ ถือหุ้นนัน้จะเป็น  
ผู้ ถือหุ้นรายย่อย หรือชาวต่างชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่ค านึงถึงเพศ อายุ ความ
พิการ เชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ความเช่ือ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึง่ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิท่ีจะได้รับการ
ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

แนวปฏิบตัิ 

1. สนบัสนนุ สง่เสริม และอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น อนัได้แก่  

 สิทธิในการซือ้ขายหรือโอนหุ้นของบริษัทตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 สิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ ท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อการ

ตดัสินใจ เพ่ือติดตามการด าเนินงาน รวมถงึบริษัทไมม่ีนโยบายในการท่ีจะกีดกนัหรือสร้างอปุสรรคในการ
สื่อสารระหวา่งกนัของผู้ ถือหุ้นทกุ ๆ ราย 

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น แสดงความคิดเห็น  ให้ข้อเสนอแนะ การซักถามในการประชุม 
ผู้ ถือหุ้น และร่วมพิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีส าคญัตา่ง ๆ ของบริษัท  

 สิทธิในการแตง่ตัง้ ถอดถอนกรรมการ 
 สิทธิในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 สิทธิในการได้รับสว่นแบ่งผลก าไรของบริษัทในรูปแบบของเงินปันผลอย่างเท่าเทียมกนั 
 สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น การรับซือ้หุ้นคืนอย่างเท่าเทียมกนัในนามบริษัท 
 สิทธิในการก าหนดหรือแก้ไขวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
 สิทธิอื่น ๆ ตามบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎระเบียบอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงข้อบังคับของ

บริษัท 

2. สนบัสนุน ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีโอกาสอย่างเต็มท่ีและเท่าเทียมกนัในการเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงมติ ดงันี ้

2.1 ด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีก าหนดโดย
หน่วยงานก ากบัดแูล 

2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม 
และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นการ
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ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคล
ไว้อย่างชดัเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2.3 ดแูลให้มีการให้ข้อมลู วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น โดยมีวตัถุประสงค์และ เหตผุล 
รวมถงึความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในแตล่ะวาระ ตลอดจนข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบั
เร่ืองท่ีจะต้องตดัสินใจในการประชุมคราวนัน้ ๆ ไว้ในหนงัสือเชิญผู้ ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอตอ่การใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น  

2.4 สง่เสริมและสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย รวมทัง้นกัลงทนุสถาบนัได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น
และออกเสียงอย่างเตม็ท่ี  

2.5 ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ี ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีค านึงถึงความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ
ของผู้ ถือหุ้น 

2.6 จดัท าและเผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้ในรูปแบบภาษาไทย และภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุรายสามารถเข้าถงึข้อมลูอย่างเท่าเทียมกนั 

2.7 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์
ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชมุ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนั
ก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีระยะเวลาเพียงพอในการศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

2.8 ดูแลไม่ให้มีการกระท าใด ๆ ท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ ถือหุ้ น  หรือสร้างภาระให้ 
ผู้ ถือหุ้นจนเกินสมควร 

2.9 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งค าถามเก่ียวกับการประชุมผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดย
ก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามลว่งหน้าไว้อย่างชดัเจนและเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัท 

2.10 สนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ ซึง่บริษัทได้แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ในการประชมุผู้ ถือหุ้น
ทุกครัง้บริษัทจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น
ด้วย 

2.11 สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้ น ทัง้การลงทะเบียน การนับคะแนน และการ
แสดงผลคะแนน เพ่ือให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง และแมน่ย า 

2.12 สนบัสนุนให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ในกรณีท่ีวาระใดมีหลายรายการควรจดัให้มีการ 
ลงมตแิยกในแตล่ะรายการ และเปิดเผยผลการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่
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ละวาระให้ท่ีประชุมทราบ พร้อมทัง้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ทัง้นี  ้ เพ่ือความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

2.13 สนับสนุนให้กรรมการทุกท่านและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือตอบข้อซักถามใน
ประเดน็ตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เชิญผู้สอบบญัชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบค าถาม
ท่ีเก่ียวข้องกบังบการเงินของบริษัท 

2.14 จดัให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบ พร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

2.15 ก่อนเร่ิมการประชุมผู้ ถือหุ้ น ให้มีการชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบเก่ียวกับจ านวนและสัดส่วนของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง 
และการนบัคะแนนเสียง 

2.16 ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิด เห็น และ 
ตัง้ค าถามใด ๆ ตอ่ท่ีประชมุตามระเบียบวาระการประชมุและเร่ืองท่ีเสนอ โดยประธานท่ีประชมุมีหน้าท่ี
จดัสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและสง่เสริมให้มีการแสดงความเห็นและซกัถามในท่ีประชมุ 

2.17 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ใช้สิทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายคน โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง 
เป็นรายบคุคล เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง 

2.18 ไมเ่พ่ิมวาระการประชมุหรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัท่ีไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไมจ่ าเป็น 
เพ่ือความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 

2.19 ดแูลให้บริษัทเปิดเผยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในวนัท าการ
ถดัไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซต์ของบริษัท 

2.20 จดัท าและจดัส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจาก
วนัประชุมผู้ ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นได้บนัทึกข้อมูล
อย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) รายช่ือกรรมการและผู้บริหารท่ีเข้าประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุมและไม่เข้า
ร่วมการประชมุ 

(2) วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และ 
งดออกเสียง) ของแตล่ะวาระ 

(3) ประเดน็ค าถามและค าตอบในท่ีประชมุ รวมทัง้ช่ือ- นามสกลุของผู้ถามและผู้ตอบ 
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3. กรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของกลุ่มบริษัทท่ี ยังมิได้มีการ
เปิดเผยตอ่ประชาชนเป็นการทัว่ไปซึง่เป็นสาระส าคญัตอ่การเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าหลกัทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัท เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานท่ีมีความประสงค์จะซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของกลุม่บริษัท จะต้องปฏิบตัิตาม
นโยบายการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด 

5. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องต่อบริษัท ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการรายงานส่วนได้เสียท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึน้ ทัง้นี ้หากกรรมการหรือผู้ บริหารท่านใดมีส่วนได้เสียในเร่ืองท่ีบริษัทจะเข้าท ารายการ ห้ามมิให้
กรรมการหรือผู้บริหารท่านนัน้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมตัิในเร่ืองนัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามขัน้ตอน 
หรือมาตรการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัของบริษัท 

6. ในการพิจารณาอนมุตัิการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหวา่งกนัภายในกลุ่ม
บริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็น
ส าคญั 
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หมวดที่ 3 

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทและคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้ปฏิบัติตาม
แนวนโยบายการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้กิจการของบริษัท
ด าเนินไปด้วยดี มีความมัน่คง สร้างความเช่ือมัน่และส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียในกลุ่ม 
ต่าง ๆ ทัง้ผู้ ถือหุ้ น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง ตลอดจนชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวมอย่าง
เหมาะสม ตามบทบาทหน้าท่ี และตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย อีกทัง้ ยงัได้ค านงึถงึสิทธิมนษุยชน 
และการต่อต้านการทุจริต ซึง่บริษัทได้ให้ความส าคญัและตระหนกัดีว่าความรับผิดชอบดงักล่าวถือเป็นหวัใจของ
การพฒันาท่ียงัยืน  

คณะกรรมการได้อนุมัติให้จัดท าคู่มือจรรยาบรรณ ซึ่งได้ระบุรายละเอียดความส าคัญ และการปฏิบัติต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ เพ่ือให้มัน่ใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับการคุ้มครอง และประกาศให้กรรมการ 
ผู้ บริหาร และพนักงาน ได้ทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ได้ก าหนดโทษในการท่ีไม่ปฏิบัติตาม
ลกัษณะแห่งความผิดตามควรแก่กรณี ซึง่คูม่ือดงักลา่วมีหลกัการปฏิบตัิท่ีส าคญัและครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

แนวปฏิบตัิ 

1. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอผู้ถือหุ้น  

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาค เป็นไปตามนโยบายก ากับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณของ
บริษัท โดยมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับผู้ ถือหุ้ น และค านึงถึงความ
เจริญเติบโตในมลูคา่ของบริษัทอย่างตอ่เน่ืองด้วยผลตอบแทนท่ีดี  

2. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอลูกค้ำ  

บริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ท่ีมุ่งด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึง
พอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า โดยค านงึถงึคณุภาพผลิตภณัฑ์สินค้าและบริการท่ีมีคณุภาพ เช่ือถือได้ ในระดบัราคา
ท่ีเหมาะสม ปลอดภยั และมุง่มัน่ท่ีจะรักษาความสมัพนัธ์ท่ีดีและยัง่ยืนระหวา่งลกูค้าและบริษัท รวมถงึการไม่
เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคู่มือ
จรรยาบรรณในสว่นของความรับผิดชอบตอ่ลกูค้า  

3. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอคู่ค้ำและเจ้ำหนี ้ 

บริษัทปฏิบตัิตามนโยบายท่ีเป็นธรรมต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี ้ในการปฏิบตัิต่อคู่ค้าและพนัธมิตรธุรกิจ ซึ่งมี
การก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้อย่างเป็นธรรม ทัง้ในสว่นของการคดัเลือกคู่ค้าให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ
คู่ค้า และคงไว้ซึง่ความสมัพนัธ์อนัยัง่ยืน โดยค านึงถึงการสร้างประโยชน์และการเติบโตร่วมกนัของธุรกิจ  อีก
ทัง้ บริษัทยงัยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีมีต่อเจ้าหนีเ้ป็นส าคญั เพ่ือรักษาความน่าเช่ือถือของ
บริษัทและเป็นไปตามคูม่ือจรรยาบรรณของกลุม่บริษัท 
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4. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอชุมชนและสังคม  

บริษัทเช่ือมั่นและน าแนวคิดในการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจกับสังคมมาเป็นแนวทางในการ
ด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้ธุรกิจ ชุมชน และสังคมเจริญเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสนับสนุน
การศึกษา การเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู้ สร้างเสริมอาชีพและการพัฒนาทักษะ 
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสงัคม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมและลกัษณะเฉพาะของแต่ละชุมชน ภายใต้การมีจิต
สาธารณะ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว 
โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัทมีบทบาทส าคญัในการสร้างความร่วมมือในการพฒันาและ
รักษาคุณภาพการสื่อสาร ทัง้ในภาวะปกติและภาวะภยัพิบัติ เพ่ือให้ผู้ ใช้บริการในชุมชน ผู้ ด้อยโอกาส และ
ผู้ประสบภัย สามารถได้รับความช่วยเหลือในโอกาสแรกท่ีท าได้และเป็นไปอย่างทั่วถึงและทนัต่อเหตกุารณ์  
ทัง้นี ้ตามท่ีระบไุว้ในนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน และคูม่ือจรรยาบรรณของบริษัท  

5. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีนโยบายด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร  
ต่าง ๆ โดยเน้นการสร้างวฒันธรรมองค์กรและส่งเสริมพฤติกรรมการดแูลรักษาและฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อม การให้
ความรู้และฝึกอบรมแก่พนกังานในเร่ืองสิ่งแวดล้อม การป้องกนัและลดมลภาวะ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน การลดผลกระทบภาวะโลกร้อน ส่งเสริมการด ารงชีวติท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ ทัง้ภายใน
กระบวนการด าเนินงานและบนความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนภายนอก
บริษัท ทัง้นี ้ตามท่ีระบไุว้ในนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท 

6. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอพนักงำน  

คณะกรรมการเล็งเห็นว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษัท จึงมีนโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าของ
พนักงาน และมีกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมความรู้ทัง้
เฉพาะทางและทัว่ไปเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน รวมถึงยงัให้ความส าคญักบั
การปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทน
และสวสัดิการอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการด าเนินงานของบริษัททัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และ
เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศการท างานท่ีดี บริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพอนามัยและรักษา
สภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังานอยู่เสมอ และยึดมัน่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายด้าน
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั และคูม่ือจรรยาบรรณของบริษัท 

7. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนบัสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึง่มีการปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม บน
พืน้ฐานของศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีนโยบายตามแนวทางการปฏิบตัิด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศใช้ใน
นานาประเทศซึ่งรวมถึงปฏิญญา และอนุสญัญาต่าง ๆ ของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน รวมถึงมี



 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ฉบบัปรับปรุง ปี 2563 หน้า 23 จาก 28 

มาตรการชดเชยในกรณีท่ีผู้มีสว่นได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผู้มี
สว่นได้เสีย ไว้ในนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน และคูม่ือจรรยาบรรณของบริษัท  

8. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอคู่แข่ง  

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรมไม่ผูกขาด  และไม่ขัดต่อ
กฎหมายและจริยธรรม ตามคูม่ือจรรยาบรรณของบริษัท  

9. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

บริษัทตอ่ต้านการทจุริตทกุรูปแบบ  และถือปฏิบตัิตามกฎหมายทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัการตอ่ต้านการทจุริตใน
ประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุ่มท่ีด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทได้จดัท านโยบายต่อต้านการทจุริต 
พร้อมทัง้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ส าหรับ
เป็นแนวปฏิบตัิของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททุกคน และมีการสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นการ
สง่เสริมให้พนกังานทกุคนของบริษัทปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว  

10. นโยบำยและแนวปฏบิัตใินกำรปฏบิัตติำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ  

บริษัทมีการก าหนดนโยบายการเคารพกฎหมายและหลกัสิทธิมนษุยชน ซึง่ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ต้องด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนไมม่ี
สว่นรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบั 

11. นโยบำยและแนวปฏบิัตใินกำรปฏบิัตใินเร่ืองกจิกรรมทำงกำรเมือง  

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนของกลุ่มบริษัทปฏิบตัิ
ตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตในสว่นของการช่วยเหลือทางการเมือง และคูม่ือจรรยาบรรณของบริษัท 

12. นโยบำยและแนวปฏบิัตใินเร่ืองควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interests)  

คณะกรรมการตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจท่ีอาจจะท าให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน เข้าไปมีส่วน
เก่ียวข้องกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และอาจเป็นผลให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้ าท่ี จึงได้
ก าหนดแนวทางปฏิบตัิไว้ในคูม่ือจรรยาบรรณของบริษัท 

13. นโยบำยและแนวปฏบิัตใินกำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัท  

คณะกรรมการสง่เสริมและสนบัสนนุให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทเพ่ือประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท รวมถึงการเก็บรักษา
ความลบัท่ีได้รับรู้มาจากหน้าท่ีงาน และยงัมิได้เปิดเผยสูส่าธารณชน ตลอดจนการจดัเก็บเอกสารข้อมลูท่ีเป็น
ความลบัตามนโยบายด้านความรับผิดชอบตอ่ทรัพย์สินของบริษัท และคูม่ือจรรยาบรรณของบริษัท 
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14. นโยบำยและแนวปฏบิัตใินกำรปฏบิัตต่ิอทรัพย์สินทำงปัญญำ  

บริษัทให้ความส าคญักบัการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิ
ดงักล่าว โดยได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาไว้ในนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา 
และคูม่ือจรรยาบรรณของบริษัท  

15. นโยบำยและแนวปฏบิัตต่ิอส่ือมวลชนหรือต่อสำธำรณชน  

การให้ข้อมลูใด ๆ เก่ียวกบับริษัท ต้องอยู่บนพืน้ฐานข้อมลูที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั
ตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท โดยผู้ ท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูล
ข่าวสารหรือให้สมัภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใด ๆ เก่ียวกบัหรือพาดพิงกลุ่มบริษัทไม่ว่าในด้าน
ใด อนัอาจสง่ผลกระทบตอ่ช่ือเสียงและการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัท 

16. นโยบำยและแนวปฏบิัตกิำรรับเร่ืองร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต  

บริษัทยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ถูกต้อง และโปร่งใส บริษัทจึงมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องกา ร
ด าเนินงานและทรัพย์สินต่าง ๆ จากความเสี่ยงท่ีเกิดขึน้จากการประพฤติท่ีขดัต่อคู่มือจรรยาบรรณและการ
ทจุริตตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ซึง่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสียงหรือมลูคา่ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงได้จดัท า
นโยบายรับเร่ืองร้องเรียนและเบาะแสการกระท าผิดและการทจุริตขึน้ เพ่ือก าหนดช่องทางในการรายงานและ
สนบัสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และผู้มีส่วนได้เสียให้ข้อมลูและรายงานเบาะแสการกระท าผิดหรือ
การทุจริตใด ๆ ท่ีเกิดขึน้ในบริษัท รวมถึงได้ก าหนดกระบวนการขัน้ตอนในการจดัการกบัเร่ืองท่ีได้รับร้องเรียน 
การคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมลู และการรักษาความลบั 
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หมวดที่ 4 

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 
 

บริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูและข่าวสารส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ทัง้ข้อมลูทางการเงินและ
ข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางท่ีเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกนัและน่าเช่ือถือ 

แนวปฏิบตัิ 

1. บริษัทได้ก าหนดนโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชัดเจน และสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อบังคบัของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
และเท่าเทียมกนั 

2. บริษัทได้จดัตัง้หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือเป็นตวัแทนบริษัทในการท าหน้าท่ีสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้
ได้รับทราบข้อมลูของบริษัท 

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทัง้สนบัสนุนให้จดัท าค าอธิบายและ
การวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการ
เปิดเผยงบการเงินทกุไตรมาส  

4. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ 
ผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี 

5. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการในรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปี 

6. เปิดเผยบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและ
จ านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง
ของคณะกรรมการ ซึง่ได้แสดงไว้ในรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี 

7. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีสะท้อนถึงภาระหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของค่าตอบแทนในรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปี 

8. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือการถือครองหลกัทรัพย์ของ
บริษัทให้คณะกรรมการทราบทกุครัง้ 
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9. นอกจากการเผยแพร่ข้อมลูตามเกณฑ์ท่ีก าหนดผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัท
ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศท่ีส าคัญของบริษัท ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท และมีการปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอย่างสม ่าเสมอ ดงันี ้

(1) วิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

(2) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

(3) รายช่ือคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย และผู้บริหารของบริษัท 

(4) งบการเงินและค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการรายไตรมาส (MD&A) ทัง้ฉบบัปัจจบุนัและของปี
ก่อนหน้า 

(5) แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ท่ีสามารถดาวน์โหลด
ได้ 

(6) โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างองค์กร 

(7) รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น และเอกสารอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

(9) ข้อบงัคบับริษัทและหนงัสือรับรองบริษัท 

(10) นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัท จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต 
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร และนโยบายด้านอื่น ๆ ของบริษัท 

(11) กฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ 

(12) ข้อมลูติดตอ่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

(13) ข้อมลูหรือเอกสารอื่นใดท่ีบริษัทน าเสนอตอ่นกัวิเคราะห์ ผู้จดัการกองทนุ หรือสื่อตา่ง ๆ 
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หมวดที่ 5 

กำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัการก ากับดแูลให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคมุภายในท่ีจะท าให้บรรลวุตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

แนวปฏิบตัิ 

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1.1 บริษัทได้จดัท ากรอบและนโยบายบริหารความเสี่ยง เพ่ือใช้ในการระบแุละบริหารความเสี่ยง เป้าประสงค์
หลกัของการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปกป้องมลูค่าของบริษัทและเพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างมลูค่าเพ่ิม
ให้กบับริษัท 

1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และฝ่ายบริหารมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการออกแบบและน ากรอบการบริหารความเสี่ยงไปใช้ปฏิบัติ และบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่
ภายใต้ความเสี่ยงท่ียอมรับได้ท่ีได้ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงในทุกขัน้ต้นตัง้แต่การพฒันาและเลือกใช้กลยุทธ์ การน ากล
ยทุธ์ไปปฏิบตัิ การตดัสินใจลงทนุและบริหารงานประจ าวนั 

คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีช่วยสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานให้มัน่ใจวา่บริษัท
มีระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

2. กำรควบคุมภำยใน 

2.1 บริษัทได้น ามาตรฐานการควบคมุภายในระดบัสากล และแนวปฏิบตัิท่ีออกโดยส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์มาใช้ในการพฒันาระบบควบคมุภายในของบริษัท เพ่ือให้แน่ใจวา่
บริษัทจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ความถูกต้องและเช่ือถือได้ และความทนัเวลาของรายงานทัง้จากภายในและภายนอก และทัง้ท่ีเป็น
ตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน 

 มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 การดแูลรักษาทรัพย์สินของบริษัท 

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานของบริษัท 

2.2 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและฝ่ายบริหาร มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการออกแบบและน าระบบ
ควบคมุภายในท่ีดีไปใช้ปฏิบตัิ 
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2.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าท่ีสอบทานความมีประสิทธิผลของ
ระบบการควบคมุภายในอย่างน้อยปีละครัง้ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตัิก่อนท่ีจะ
รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

3. กำรตรวจสอบภำยใน 

บริษัทได้จัดตัง้ส านักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระหน่วยงานหนึ่งในบริษัท หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้การท าหน้าท่ีเป็นไปด้วยความอิสระและ
เท่ียงธรรม กิจกรรมการตรวจสอบจะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลวุตัถุประสงค์โดยการน าวิธีท่ีเป็นระบบมาใช้
เพ่ือประเมินและปรับปรุงความมีประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง ระบบควบคมุภายใน และระบบการ
ก ากบัดแูลกิจการของบริษัท 
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