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TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

2. การกำกับดูแลกิจการ (Corporate  
 Governance) 
 
2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหลักการของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการดำเนินกิจการ
ของบริษัทเพื่อการเติบโตอยางยั่งยืน อีกทั้งยังมีความ 
เชื่อมั่นเปนอยางยิ่งวาเปนปจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลคา 
และผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน และผูเกี่ยวของทุก
ฝายในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงไดกำหนดและ
เห็นชอบใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นเปน 
ลายลักษณอักษรตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2545 เพื่อ 
สงเสริมความโปรงใส ในการบริหารกิจการของบริษัท 
คุมครองสิทธิของผูถือหุนรายยอย และผูมีสวนไดเสียทุก
ภาคสวน สงเสริมใหผูถือหุนไดเขามามีสวนรวมในการ
ควบคุมดูแลการดำเนินการของบริษัท กำหนดใหมีการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อใหกิจการของบริษัทมีความมั่นคง 
และกำหนดปรัชญาและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ เพื่อ
ใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส 
สุจริต ยุติธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
 
การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 
คณะกรรมการบริษัทไดจัดทำนโยบายการกำกับดูแล
กิจการขึ้นเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติที่ดี
สำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท โดย
ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งประกอบดวยหลักการ 5 หมวด 
ไดแก 
 
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
หมวดที่ 5 บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาปรับปรุงและอนุมัติ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการเปนประจำ โดยครั้งลาสุด
ไดมีการปรับปรุงนโยบายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 เพื่อ
เปนการยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทใหมี
มาตรฐานยิ่งขึ้น และสอดคลองกับหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ ดีของตลาดหลักทรัพยแห งประเทศไทย 
สำนั ก ง านคณะกรรมการกำกั บหลั กทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
 

การสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 
บริษัทไดจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา
บรรณในการดำเนินธุรกิจ ประกอบไปดวยเนื้อหาหลัก  
3 สวน ไดแก สวนที่ 1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
สวนที่ 2 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และสวนที่ 3 
นโยบายตอตานการทุจริต เพื่อใชในการสื่อสารและ
ทำความเขาใจกับทั้งคณะกรรมการ ผูบริหาร และ 
พนักงาน ไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติหนาที่
ที่รับผิดชอบ รวมถึงไดใหมีการลงนามรับทราบและถือ
ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ 
และนโยบายตอตานการทุจริตของบริษัทดังกลาวดวย 
นอกจากนี้ เมื่อมีพนักงานเขาใหมบริษัทก็จะสงมอบ 
คูมือดังกลาวใหพนักงานไดอานทำความเขาใจและ 
ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอีกดวย ทั้งนี้ สามารถ 
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากเว็บไซตของบริษัทที่ 
www.thaicom.net หัวขอ การพัฒนาสูความอยางยั่งยืน > 
การกำกบัดูแลกิจการที่ดี > หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของไทยคม > นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 
ในป 2560 คณะกรรมการบริษัทยังคงมุงมั่นที่จะดูแลใหมี
การปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีอยางเครงครัด 
รวมถึงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางตอ
เนื่อง เพื่อเตรียมความพรอมใหบริษัทกาวไปสูการกำกับ
ดูแลกิจการบริษัทในระดับสากล โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซียน ทั้งนี้ เพื่อใหบริษัทบรรลุเปาหมายในการสราง
ความมั่นคง และความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง และ 
ยั่งยืนใหกับองคกร ผูถือหุน รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทุก 
ภาคสวน โดยมุงเนนการรักษามาตรฐานและการพัฒนา 
การกำกับดูแล รวมถึงสงเสริมใหการกำกับดูแลที่ดีให
เปนวัฒนธรรมขององคกร โดยผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 
• มีการจัดทำคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยา

บรรณในการดำเนินธุรกิจ ใหพนักงานไดอานและ 
ลงนามวาจะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งได
มีดำเนินการมาตั้งแตป 2556 รวมถึงเมื่อมีพนักงาน 
เขาใหมก็จะไดสงมอบคูมือดังกลาวใหพนักงานได
อานและทำความเขาใจและลงนามเพื่อลงนามวาจะ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท 

• การปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อใหขอแนะนำและ 
ใหเขาใจวัฒนธรรมองคกร รวมถึงเขาใจการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
ขององคกร รวมถึงเจตนารมณของนโยบายการตอ
ตานการทุจริตของบริษัท 

• มีการจัดอบรมและทดสอบความรูออนไลน (E-
Learning) เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการและ
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นโยบายตอตานการทจุรติ เพือ่ใหผูบรหิารและพนกังาน
เขาใจและตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการและนโยบายตอตานการทุจริตของ
บริษัท รวมถึง เพื่อใหผูบริหารและพนักงานสามารถ
นำไปใชและปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง และนำพา
องคกรไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน 

• มีการประกาศใชแนวทางปฏิบัติของคูคา เพื่อเสริม
สรางความเขาใจรวมกันระหวางบริษัทและคูคาวาจะ
นำหลักการนี้ไปใชเปนสวนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ 
ซึ่งเปนสวนสำคัญสวนหนึ่งในการคัดเลือกและ
ประเมินคูคาดวย โดยบริษัทไดแจงใหคูคาทุกราย
ทราบถึงแนวปฏิบัติดังกลาว และใหคูคาลงนามรับ
ทราบและถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน 

• มีชองทางในการสื่อสารกฎหมาย กฎเกณฑ และ
นโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ผานนิตยสาร
อเิลก็ทรอนกิสภายใตชือ่ “Keeping Up with Compliance” 
เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับ
ทราบและสงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติตามไดอยางถูกตองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน 

• มีการใหพนักงานของบริษัททุกคนรายงานการมี 
สวนไดเสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่
เกี่ยวของ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล 
พนักงานตองแจงเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยเร็ว เพื่อสง
เสริมใหการทำธุรกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทเปนไป
อยางโปรงใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ 

• จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่งเปนการ
อบรมพนักงานของบริษัทที่ทำงานในตางประเทศ ให
มีความรูความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องของการตอตาน
การทุจริต 

• จัดทำระเบียบวาดวยการจัดชั้นความลับและการ
จัดการขอมูล เพื่อสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน  
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ในการจัดการขอมูลใหมี
ความปลอดภัย รวมถึงเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติใหกับ 
ผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ 

• สงเสริมคานิยมขององคกร (EPIC) 
 
รางวัลดานการกำกับดูแลกิจการ 
ในป 2560 บริษัทไดรับรางวัลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตางๆ ดังตอไปนี้ 
 
• บริ ษั ท ได รั บก ารประ เมิ น โดย ได ค ะแนน เต็ ม  

“100 คะแนน”  จากโครงการ 
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำ
ป 2560 ของบริษัทจดทะเบียน (AGM Assessment 
Program) จากการประเมินโดยสมาคมสงเสริม 
ผูลงทุนไทย (Thai Investor Association) ซึ่งเปนปที่ 5 
ตอเนื่องกัน (2556 - 2560) 

• บริ ษั ท ได รั บก า รประ เมิ นผลจ ากก ารสำรวจ 
ในโครงการดังกลาวในคะแนนระดับ “ดี เลิศ”  
    เปนปที่ 5 ตอเนื่องกัน (2556 
- 2560) จากการประกาศผลการสำรวจการกำกับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำป 2560 (CGR 2017) 
จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors - IOD) 

 
การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
 ในป 2560 คณะกรรมการไดสอบทานการปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และติดตามใหมีการปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาวอยางเครงครัด รวมถึงขั้นตอนและ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ แตอยางไรก็ตาม มีหลักการบาง
เรื่องที่บริษัทยังปฏิบัติแตกตางจากหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในเรื่องตอไปนี้ 
 



บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 105 << << 

TRANSFORMATION TO THE DIGITAL ERA 

 หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ 
คำชี้แจงบริษัท 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทไดกำหนดวาระการดำรงตำแหนง
คณะกรรมการอิสระไวใหดำรงตำแหนง
ติดตอกันไมไดเกิน 3 วาระ หรือไมเกิน 9 ป
แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวาหากคณะ
กรรมการเห็นวามีความจำเปนตองขอให
กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงติดตอมากัน
ครบ 3 วาระหรือ 9 ป ดำรงตำแหนงตอไป 
ก็ใหอำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะ
เวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระ
ออกไปไดอีก 
 

 
คณะกรรมการสรรหาควรประกอบดวย
กรรมการอิสระทั้งคณะ 

เนื่องจากธุรกิจดาวเทียมเปนธุรกิจที่ตองใชความชำนาญ และผูเชี่ยวชาญ
เปนการเฉพาะ กรรมการของบริษัทตองมีความรู ความเขาใจในลักษณะของ
ธุรกิจ การบริหารจัดการ การบริหารการเงินจากการลงทุนในโครงการที่ตองใช
เงินทุนมากโครงสรางของระบบบัญชีจากการดำเนินธุรกิจในตางประเทศ ที่มี
ความแตกตางทางภูมิสังคม บริษัทเห็นวาประสบการณในการทำงานรวมกัน
มานาน มีสวนชวยใหกรรมการเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ไดดี ประกอบกับบริษัท 
มีการประเมินผลกรรมการเปนประจำทุกป โดยไดเริ่มทำการประเมินผล
กรรมการโดยที่ปรึกษาภายนอกในป 2558 เปนปแรก เพื่อประเมินความ
สามารถและความเปนอิสระของกรรมการ บริษัทมีความเชื่อมั่นวากรรมการที่
ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ และผูถือหุนของ
บริษัทยังเปนผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถวนทุกประการ 

 
ณ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบดวย
กรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 66.7 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นและเชื่อวาองคประกอบของคณะกรรมการดัง
กลาวมีความเหมาะสมกับธุรกิจและโครงสรางของบริษัท ณ ปจจุบัน 

อยางไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทไดนำแนวปฏิบัติตางๆ 
ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนป 2555 
มาใชในการบริหารจัดการตามหนาที่ความรับผิดชอบที่
ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง ไดสงเสริมการกำกับดูแลกิจการ
ที่สำคัญในหลาย ดานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและ
ผูที่เกี่ยวของทุกฝาย อาทิเชน การตั้งคณะทำงาน Corporate 
Governance Committee สงเสริมใหมีการประชาสัมพันธ
และสื่อสารทั่วทั้งองคกรเปนระยะๆ และการจัดทำสื่อ
การสอนทางสื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
เพื่อสื่อใหพนักงานไดทำความเขาใจถึงนโยบายการกำกับ
ดูแล โดยมีรายละเอียดของการปฏิบัติแบงออกเปน  
5 หมวด ดังนี้ 
 
  หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน 
 
ผูถือหุนยอมมีสิทธิในฐานะเจาของบริษัท โดยควบคุม
บริษัทผานคณะกรรมการบริษัทที่ผูถือหุนไดแตงตั้งใหทำ
หนาที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบาย
ในการสนับสนุน สงเสริม และอำนวยความสะดวกให 
ผูถือหุนไดใชสิทธิของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สิทธิขั้น 
พื้นฐานของผูถือหุน อันไดแก 
• สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุนของบริษัทตามที่

กฎหมายกำหนด 
• สิทธิในการไดรับขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ครบถวน 

เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการ
ตัดสินใจ เพื่อติดตามการดำเนินงาน รวมถึงบริษัท

ไมมีนโยบายในการที่จะกีดกันหรือสรางอุปสรรคใน
การสื่อสารระหวางกันของผูถือหุนทุกๆ ราย 

• สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน แสดงความคิดเห็น 
ใหขอเสนอแนะ การซกัถามในการประชมุผูถอืหุน และ
รวมพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญตางๆ ของบริษัท 

• สิทธิในการแตงตั้ง ถอดถอนกรรมการ 
• สิทธิในการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคา

ตอบแทนผูสอบบัญชี 
• สิทธิในการไดรับสวนแบงผลกำไรของบริษัทในรูป

แบบของเงินปนผลอยางเทาเทียมกัน 
• สิทธิในการไดรับใบหุน โอนหุน การรับซื้อหุนคืน

อยางเทาเทียมกันในนามบริษัท 
• สิทธิในการกำหนดหรือแกไขวัตถุประสงค ขอบังคับ 

และหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
• สิทธิอื่นๆ ตามบทบัญญัติที่กำหนดไวในกฎหมาย  

กฎระเบยีบอืน่ใดทีเ่กีย่วของ รวมถงึขอบงัคบัของบรษิทั 
 
การประชุมผูถือหุน  
ในป 2560 บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทได
ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสิทธิของ
ผูถือหุน ดังนี้  
1. กอนการประชุม 

1.1 บริษัทสงเสริมและอำนวยความสะดวกใหผูถือหุน
ทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบัน ไดใชสิทธิ
ในการเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลง
คะแนนอยางเต็มที่ 
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1.2 เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา ไมนอย
กวา 3 เดือน โดยบริษัทไดแจงใหผูถือหุนรับทราบ
ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พรอมประกาศหลักเกณฑที่กำหนด และระบุ
ขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมดั งกล าวไว ใน เว็บไซตของบริษัทที่ 
www.thaicom.net เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 
โดยสามารถเสนอเรื่องมายังบริษัทไดตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 

 
1.3 บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่มี

ขอมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดย
มีวัตถุประสงค เหตุผล และความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทประกอบในแตละวาระ ตลอดจน
ขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ตัดสินใจในที่
ประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใหกับผูถือ
หุนทุกรายไดรับทราบเพื่อพิจารณารายละเอียด
เปนการลวงหนาไมนอยกวา 21 วัน โดยบริษัทได
จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนทาง
ไปรษณียเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 

 
1.4 บริษัทได เผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจำป 2560 ไวในเว็บไซตของบริษัท 
ที่ www.thaicom.net ทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 เพื่อให 
ผูถือหุนสามารถเขามาศึกษาขอมูลลวงหนาอยาง
เพียงพอกอนวันประชุมผูถือหุนไมนอยกวา 30 
วันกอนวันประชุม 

 
1.5 บริษัทไดเปดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑที่

ชัดเจนใหผูถือหุนสามารถสงคำถามลวงหนากอน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2560 โดย
สามารถสงคำถามลวงหนาไดที่ฝายเลขานุการ
บริษัท เลขที่ 63/21 ถนนรัตนาธิเบศร อำเภอ
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือ อีเมล 
comsec@thaicom.net ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2560 จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560 

 
1.6 บริษัทไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 

และ แบบ ค. ไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
ผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุม
ดวยตนเอง สามารถมอบอำนาจบุคคลอื่นใด หรือ
กรรมการอิสระที่บริษัทไดแตงตั้งขึ้นเปนผูรับ
มอบอำนาจแทน เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนตนได โดยใหดำเนินการตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

 
1.7 บริษัทอำนวยความสะดวกใหกับผูถือหุนไดใช

สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงอยางเต็ม
ที่ โดยบริษัทไดใชหองวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด เซ็นทรัลพลาซา 
ลาดพราว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เปนสถานที่จัด
ประชุม ซึ่งเปนสถานที่กวางขวาง เพียงพอ และ
สะดวกตอการเดินทาง 

 
2. การดำเนินการในวันประชุม 
 

2.1 บริษัทจัดใหมีบุคลากรและเทคโนโลยีอยางเพียง
พอสำหรับการประชุมผูถือหุน ทั้งการตรวจสอบ
เอกสาร การลงทะเบียนเขารวมประชุม การนับ
คะแนน และแสดงผลการลงคะแนนในแตละ
วาระ เพื่อใหการดำเนินการประชุมสามารถ
กระทำไดรวดเร็ว ถูกตอง แมนยำ รวมถึงไดจัดให
ใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม 
และจัดใหมีการลงมติแยกเปนแตละรายการใน
กรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เชน วาระแตงตั้ง
กรรมการ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได 
ทั้งนี้ บริษัทไดใชบริการระบบจัดประชุมผูถือหุน
จากบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จำกัด 

 
2.2 กรรมการบริษัททุกทานเขารวมประชุมผูถือหุน 

พรอมทั้งประธานคณะกรรมการชุดยอย ประธาน
เจาหนาที่บริหาร ผูบริหาร และผูสอบบัญชี เพื่อ
ใหผูถือหุนสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวของได 

 
2.3 บริษัทจัดใหมีที่ปรึกษากฎหมายภายนอกจาก 

บริษัท วีระวงค ชินวัฒน และเพียงพนอ จำกัด 
เปนผูทำหนาที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและ
นับคะแนนเสียงในการประชุม และเปดเผยให 
ที่ประชุมทราบ พรอมบันทึกไวในรายงานการ
ประชุม 

 
2.4 ประธานในที่ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเหมาะ

สมและสงเสริมใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น
และซักถามตอที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวของกับ
บริษัทได และบันทึกไวในรายงานการประชุม 

 
3. หลังการประชุม 

3.1 ภายหลังการประชุมผูถือหุนเสร็จสิ้น บริษัทไดเผย
แพรมติที่ประชุมผูถือหุนซึ่งรวมถึงผลคะแนนใน
แตละวาระ ผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพย
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แหงประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัทภายใน
วันดังกลาว 

 
3.2 บริษัทไดจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุน ซึ่ง

บันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธี
การแสดงผลคะแนนใหที่ประชุมทราบกอน
ดำเนินการประชุม การเปดโอกาสใหผูถือหุนได
ซักถามและคำตอบของขอซักถาม ผลการลง
คะแนนในแตละวาระ รวมถึงรายชื่อกรรมการที่
เขารวมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ซึ่งเปน
ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน โดยเผยแพรทางหนา
เว็บไซตของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุม และแจงใหผูถือหุน และนักลงทุนรับ
ทราบผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 

 
  หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
 
บริษัทเคารพในสิทธิตางๆ ที่ผูถือหุนและนักลงทุน
สถาบันมีอยูตามกฎหมาย และ/หรือ ตามขอบังคับของ
บริษัท โดยบริษัทจะปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทา
เทียมกัน ไมวาผูถือหุนนั้นจะเปนผูถือหุนรายยอย หรือ
ชาวตางชาติ หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนรายใหญ 
และไมคำนึงถึงเพศ อายุ ความพิการ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา ความเชื่อ หรือความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งผูถือ
หุนของบริษัททุกรายมีสิทธิที่จะไดรับการปฏิบัติอยาง 
เทาเทียมและเปนธรรม ดังนี้  
1. การใหขอมูลกอนการประชุมผูถือหุนและการ

คุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 
 

1.1 บริษัทไดจัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2560 และเผยแพรผานทางเว็บไซตของ
บริษัทที่ www.thaicom.net ตั้งแตวันที่ 27 
กุมภาพันธ 2560 เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขามา
ศึกษาขอมูลลวงหนาอยางเพียงพอกอนวันประชุม
ผูถือหุนไมนอยกวา 30 วันกอนวันประชุม 

 
1.2 บริษัทไดจัดทำและเผยแพรหนังสือเชิญประชุม 

ผูถือหุน ประจำป 2560 ทั้งในรูปแบบภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูถือหุนทุกรายทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติสามารถเขาถึงขอมูลอยางเทา
เทียมกัน 

 
1.3 กอนเริม่การประชมุผูถอืหุน บรษิทัไดแจงใหผูถอืหุน

ทราบกฎเกณฑตางๆ ที่ใชในการประชุม ขั้นตอน
การออกเสยีงลงมตแิละการนบัคะแนนเสยีง รวมถงึ
สิทธิการออกเสียงลงคะแนน 

 

2. การคุมครองสิทธิของผูถือหุนสวนนอย 
 

2.1 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 บริษัท
เปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเปนวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนเปนการลวงหนา ไมนอย
กวา 3 เดือน โดยบริษัทไดแจงใหผูถือหุนรับทราบ
ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พรอมประกาศหลักเกณฑที่กำหนด และระบุ
ขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมดั งกล าวไว ใน เว็บไซตของบริษัทที่ 
www.thaicom.net เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 
โดยสามารถเสนอเรื่องมายังบริษัทไดตั้งแตวันที่  
1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 

 
2.2 บรษิทัไมมกีารเพิม่วาระการประชมุหรอืเปลีย่นแปลง

ขอมูลสำคัญ โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา 
 

2.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนและนักลงทุนสถาบัน 
ไดใชสิทธิในการแตงตั้งกรรมการเปนรายคน  
โดยการใชบัตรลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล  
เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได 

 
3. การปองกันการใชขอมูลภายใน 
 

3.1 บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการใชขอมูล
ภายใน เชน นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย เพื่อ
ปองกันมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใช
ขอมูลภายในของบริษัทหรือกลุมบริษัท เพื่อหา
ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่มีสาระสำคัญตอการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยและยังไมไดเปด
เผยตอสาธารณชน ทั้งนี้ บริษัทไดมีการสื่อสาร
แนวปฏิบัติและนโยบายใหทุกคนในองคกรทราบ
และถือปฏิบัติ พรอมทั้งมีการติดตามผลอยาง
สม่ำเสมอ ดังนี้  
• กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตอง

ปฏิบัติตามขอหามในการซื้อขายหลักทรัพย
โดยใชขอมูลภายในซึ่งกำหนดไวใน พระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
พ.ศ. 2535  

• หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานซึ่งลวงรู
ขอมูลภายในซื้อขายหลักทรัพยของกลุม
บริษัทในชวงเวลา 30 วันกอนเปดเผยงบการ
เงินรายไตรมาสและประจำป หรือชวงเวลาอื่น
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ที่บริษัทจะกำหนดเปนครั้งคราว เวนแตตกอยู
ในสถานการณที่จำเปน หรือตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย หรือตกอยูภายใตคำสั่งศาล  

• หนวยงาน Compliance จะประกาศชวงเวลา
หามซื้อขายหลักทรัพยใหทราบไวเปนการลวง
หนา เพื่อชวยใหบุคคลดังกลาวไดปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑดังกลาว  

• กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานซึ่งลวงรู
ขอมูลภายในตองรายงานการถือหลักทรัพย
ของกลุมบริษัทครั้งแรก โดยใหสงรายงาน
มายังเลขานุการบริษัท ดังนี้ 
(1) กรณีกรรมการและผูบริหาร ใหรายงาน

ภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ไดรับการ
แตงตั้ง โดยใชแบบรายงานสวนไดเสียและ
ขอมูลประวัติของกรรมการและผูบริหาร 
(แบบ 89/14) 

(2) กรณีบุคคลอื่นนอกจากกรรมการและ 
ผูบริหาร ใหรายงานภายใน 7 วันทำการ
นับแตวันที่ไดรับแจงจากเลขานุการบริษัท 
โดยใชแบบรายงานการถือหลักทรัพยของ
กลุมบริษัท  

• ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
ใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานซึ่งลวงรู
ขอมูลภายในรายงานมายังเลขานุการบริษัท
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ซื้อขายหลักทรัพย  

• กรรมการและผูบริหารมีหนาที่ตองรายงาน
การถือหลักทรัพยของบริษัท ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัทตอ
สำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหงพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535  

• เลขานุการบริษัทตองจัดทำสำเนารายงานการ
ถือครองหลักทรัพยที่สงมายังเลขานุการ
บริษัทใหกับประธานคณะกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วัน
ทำการนับแตวันที่ไดรับรายงานและรายงาน
ใหคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการ
ประชุมครั้งถัดไป 

 
 นอกจากนี้ บริษัทยังไดจัดทำสรุปขอมูลการถือ

ครองหลักทรัพยของกรรมการและผูบริหารของ
บริษัท เพื่อนำเสนอใหเลขานุการบริษัทรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัททราบเปนรายไตรมาส 

 

3.2 บริษัทจัดทำระเบียบวาดวยการจัดชั้นความลับ
และการจัดการขอมูล เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
นกัลงทนุ ผูถอืหุน และผูมสีวนไดเสยี ในการจดัการ
ขอมูลใหมีความปลอดภัย รวมถึงเพื่อเปนแนวทาง
ปฏิบัติใหกับผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ 

 
4. การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน 
 

4.1 กรรมการและผูบริหารจะตองรายงานสวนไดเสีย
ของตนเองและผูเกี่ยวของตามแบบ 89/14 เพื่อให
คณะกรรมการไดพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและตัดสินใจ
เพื่อประโยชนของบริษัทโดยรวม ซึ่งกรรมการ
และผูบริหารที่มีสวนไดเสียกับธุรกรรมที่ทำกับ
บริษัทตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจทำธุรกรรม
ดังกลาว และควรงดเวนจากการมีสวนรวมในการ
ประชมุพจิารณาในวาระนัน้ ทัง้นี ้เปนไปตามขัน้ตอน 
หรือมาตรการการอนุมัติการเขาทำรายการ
ระหวางกันของบริษัท 

 
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการ

คนใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา 
กรรมการคนนั้นจะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในเรื่องนั้น โดยอาจไมเขารวมประชุมและไมมี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุม 

 
4.3 ในป 2560 บริษัทไดกำหนดใหพนักงานทุกคน

ต อ งร ายง านการมี ส วน ได เ สี ยของตน เอง 
ครอบครัว และนิติบุคคลที่เกี่ยวของเปนครั้งแรก
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลระหวางป 
ในระบบ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของกลุมบริษัท ที่สงเสริมการทำ 
ธุรกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทใหเปนไปอยาง
โปรงใส สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสำคญั 

 
4.4 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจ

ที่อาจจะทำใหกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน 
เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับความขัดแยงทางผล
ประโยชน และอาจเปนผลใหขาดความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติหนาที่ จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ไวในคูมือจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้  
• การรับเงินหรือประโยชนตอบแทน 
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ตองไม

รับเงิน หรือประโยชนตอบแทนใดๆ เปนการ
สวนตัวจากลูกคา คูคา ของบริษัท หรือจาก
บุคคลใดอันเนื่องจากการทางานในนามบริษัท  
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  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตอง
ไมใหกู หรือยืมเงิน หรือเรี่ยไรเงิน สิ่งของจาก
ลูกคาหรือผูทำธุรกิจกับบริษัท เวนแต เปนการ
กูยืมเงินจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินใน
ฐานะของลูกคาของธนาคาร หรือสถาบันการ
เงินดังกลาว  

• การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัท 
  การทำธุรกิจสวนตัวใดๆ ของกรรมการ 

 ผูบริหาร และพนักงาน ตองไมกระทบตอการ
ปฏิบัติหนาที่ และเวลาทำงานของบริษัท และ
หามประกอบธุรกิจ หรือมีสวนรวมในธุรกิจ
ใดอันเปนการแขงขันกับธุรกิจของกลุมบริษัท 
ไมวากรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานดังกลาว
จะไดรับประโยชนโดยตรงหรือโดยทางออม
ก็ตาม  

• การทำธุรกิจใดๆ กับกลุมบริษัท 
  การทำธุรกิจใดๆ กับกลุมบริษัท ทั้งในนาม

สวนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ 
ที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานนั้น มีสวน
ไดเสียจะตองเปดเผยสวนไดเสียตอบริษัทกอน
เขาทำรายการ  

  หากมีรายการที่ เกี่ยวของกับกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงาน ก็จะตองปฏิบัติใหถูก
ตองตามหลักเกณฑรายการที่ เกี่ยวโยงของ
ตลาดหลกัทรพัยและ ก.ล.ต. และบคุคลเหลานัน้

จะตองไมมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ
พิจารณาและตัดสินใจไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออม  

  ผูทำรายการในนามบริษัทมีหนาที่ตอง
ตรวจสอบความสัมพันธของคูคาวาเกี่ยวของ
กับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานหรือไม
กอนทำรายการเพื่อปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ใน
กรณีที่มีการทำสัญญากับคูคา บริษัทยังมีระบบ
บริหารจัดการสัญญา (Contract Management 
System) เพื่อตรวจสอบความขัดแยงทางผล
ประโยชนระหวางบริษัทกับคูคาอีกดวย  

• การดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทภายนอก
กลุมบริษัท 

  บริษัทไมมีนโยบายที่จะสงผูบริหาร เขาไป
เปนกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุมบริษัท ใน
กรณีที่ผูบริหารของบริษัทตั้งแต PG 13 ขึ้นไป
จะเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
ตองไดรับการอนุมัติจากผูมีอำนาจของบริษัท  

  ทั้งนี้ การดำรงตำแหนงดังกลาวจะตองไม
ขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย หรือขอบังคับ
ที่ เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
และตองไมใชตำแหนงงานในบริษัทไปใช
อางอิงเพื่อสงเสริมธุรกิจภายนอก ในการขอ
อนุมัติใหเปนไปตามอำนาจอนุมัติ ดังนี้ 

 
 ตำแหนง อนุมัติโดย  

 ผูบริหารระดับตั้งแต PG 13 -15 คณะกรรมการบริหาร  

 ผูบริหารระดับ UC ขึ้นไป คณะกรรมการบริษัท 
 

• รับของขวัญ และการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ 
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พึงหลีก

เลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เปนตัวเงิน และมิใช
ตัวเงินจากคูคาหรือผูที่เกี่ยวของกับธุรกิจของ
บริษัท เวนแตในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 
แตตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท และจะตอง
ดำเนินการตามนโยบายการตอตานการทุจริต  

  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถ
รับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได ภายในขอบเขต
และมูลคาที่สมเหตุสมผล และพึงหลีกเลี่ยง
การรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกวาเหตุ
ความสัมพันธปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับ
บริษัท หรือจะเปนคูคาในอนาคต และมีแนว

ปฏบิตัเิกีย่วกบัของขวญั สนัทนาการ และคาใชจาย
เลี้ยงรับรองตามนโยบายตอตานการทุจริต  

• การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา 
  กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน สามารถ

รับเชิญไปดูงาน สัมมนา และทัศนศึกษา ทั้งนี้ 
เฉพาะเพื่อประโยชนในทางธุรกิจ และตอง
ผานการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตามระเบียบ
บริษัทเทานั้น โดยบริษัทจะเปนผูออกคาใชจาย
ในการดูงานสัมมนา ทัศนศึกษา คาเดินทาง
และที่พัก ตลอดจนคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ หามกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงานรับเงิน หรือประโยชน
อื่นใดจากคูคา 
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4.5 ในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
คณะกรรมการจะพิจารณารายการระหวางกัน
ภายในกลุมบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและ
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุมัติ เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนสำคัญตามคูมือจรรยาบรรณ
และนโยบายการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัท 
ดังนี้  
• การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและ

บริษัทยอยตองดำเนินการใหเปนไปตามพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุน ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือประกาศฉบับใดๆ ที่
หนวยงานกำกับดูแลกำหนด  

• ในการตกลงเขาทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทและบริษัทยอยตองกระทำโดยถือ
เสมือนการตกลงเขาทำรายการกับบุคคล
ภายนอกภายใตเงื่อนไขการคาทั่วไป (Arm’s 
Length Basis) เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท  

• ในการตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เปน
รายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป 
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
การค าทั่ วไปตามที่หนวยงานกำกับดูแล
กำหนด ซึ่งไดแก การใหบริการโฆษณา การให
บริการดานคอมพิวเตอร การใชบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ การใชบริการอินเทอรเน็ต 
เปนตน ใหฝายจัดการดำเนินการใหเปนไป
ตามอำนาจอนุมัติของบริษัท  

• หามกรรมการและผูบริหารที่มีสวนไดเสีย
หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนเขารวม
พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งตนมี
สวนไดเสยี และ/หรอืเปนผูอนมุตัริายการดงักลาว 

 
  หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
 
บริษัทและคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยบริษัทไดปฏิบัติตามแนว
นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ รวมถึง
นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหกิจการของบริษัทดำเนิน
ไปดวยดี มีความมั่นคง สรางความเชื่อมั่น และสงเสริมให
มีการรวมมือกันระหวางผูมีสวนไดเสียในกลุมตางๆ ทั้งผู
ถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ คูแขง ตลอดจน
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมโดยรวมอยางเหมาะสม 
ตามบทบาทหนาที่ และตอบสนองผลประโยชนที่เปน

ธรรมแกทุกฝาย อีกทั้งยังไดคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและ
การตอตานการทุจริต ซึ่งบริษัทไดใหความสำคัญและ
ตระหนักดีวาความรับผิดชอบดังกลาวถือเปนหัวใจของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนี้ 
 
1. ผูถือหุน 
  บริษัทปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเสมอภาค 

เปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลและคูมือจรรยา
บรรณของบริษัท โดยมุงมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน และคำนึงถึง
การเจริญเติบโตในมูลคาของบริษัทอยางตอเนื่องดวย
ผลตอบแทนที่ดี 

 
2. ลูกคา 
  คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายคุณภาพและระบบ

จัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 ที่มุงดำเนินธุรกิจเพื่อ
สรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา โดยคำนึงถึง
คุณภาพผลิตภัณฑสินคาและบริการที่มีคุณภาพ  
เชื่อถือได ในระดับราคาที่เหมาะสม และปลอดภัย 
รวมถึงการไมเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไมไดรับ
อนุญาต ซึ่งเปนไปตามนโยบายความรับผิดชอบตอ
สังคมในการปฏิบัติตอลูกคา และคูมือจรรยาบรรณใน
สวนของความรับผิดชอบตอลูกคา 

 
3. คูคาและเจาหนี้ 
  บริษัทมีนโยบายที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอ 

คูคาและ/หรือเจาหนี้ เพื่อใหการปฏิบัติตอคูคาและ/
หรือเจาหนี้ทุกรายอยางเสมอภาคและเปนธรรม  
ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสรางความเชื่อถือใหกับ
คูคาและ/หรือเจาหนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชนรวมกัน 
หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชนหรือนำมาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียง
ของบริษัทหรือขัดตอกฎหมายใดๆ ดังนี้  
• บริษัทจะปฏิบัติตามสัญญา ขอตกลง หรือเงื่อนไข

ตางๆ ที่มีตอคูคาและ/หรือเจาหนี้อยางเต็มที่ ใน
กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได บริษัท
จะแจงใหคูคาและ/หรือเจาหนี้ทราบในเวลาที่
เหมาะสม เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
โดยใชหลักความสมเหตุสมผล  

• บริษัทตองใหขอมูลอยางเพียงพอ ไมรายงานหรือ
ใหขอมูลที่เปนเท็จ บิดเบือน หรือไมครบถวนแก 
คูคาและ/หรือเจาหนี้ ซึ่งอาจมีผลทำใหเกิดความ
เขาใจผิดและอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจ  

• บริษัทตองบริหารเงินทุนเพื่อใหคูคาและ/หรือเจา
หนี้ มีความเชื่อมั่นในสถานะทางการเงินและ
ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท  
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• บริษัทตองไมเรียก รับ หรือจายผลประโยชนใดๆ 
ทางการคากับคูคาและ/หรือเจาหนี้โดยไมสุจริต 
หากมีเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น บริษัทตองทำการ
แจงรายละเอียดตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ เพื่อรวม
มือแกไขปญหาโดยรวดเร็ว และหามาตรการ
ปองกันเพื่อมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวอีก  

• การดำเนินธุรกิจกับคูคาและ/หรือเจาหนี้ใดๆ ตอง
ไมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัท
หรือขัดตอกฎหมายใดๆ รวมทั้งคำนึงถึงความ
เสมอภาค ความเปนธรรมในการดำเนินธุรกิจและ
ผลประโยชนรวมกัน 

 
  ทั้งนี้ บริษัทไดมีการเปดเผยนโยบายที่เปนธรรม

และรับผิดชอบตอคูคาและ/หรือเจาหนี้ ไวในเว็บไซต
ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวขอ การพัฒนา
อยางยั่งยืน > การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > นโยบายดานอื่นๆ 

 
4. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
  บริษัทตระหนักและมีจิตสำนึกในบุญคุณของ

ประเทศและการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งตองรับ
ผิดชอบชวยเหลือสังคมหรือเขารวมในกิจกรรมที่เปน
สาธารณประโยชนทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจทั้ง
ในและนอกประเทศ เพื่อใหธุรกิจ ชุมชน และสังคม
เจริญเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัท
ไดสงเสริมกิจกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและ
อนุรักษพลังงาน โดยสงเสริมการใชทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด และมีนโยบายที่จะสงเสริมการ
ใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ซึ่งไดระบุไว
ในนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน และคูมือจรรยา
บรรณของบริษัท ดังนี้  
• การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
  บริษัทเชื่อมั่นและนำแนวคิดในการสราง

คุณคารวมกันระหวางภาคธุรกิจกับสังคมมาเปน
แนวทางในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจ ชุมชน 
และสังคมเจริญเติบโตไปพรอมกันอยางยั่งยืน  
โดยมั่งเนนสนับสนุนการศึกษา การเปดโอกาสใน
การเขาถึงเทคโนโลยีและการเรียนรู สรางอาชีพ
และการพัฒนาทักษะ สงเสริมการลงทุนเพื่อ
สังคม โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมและลักษณะ
เฉพาะของแตละชุมชน ภายใตการมีจิตสาธารณะ 
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตลอดจนการ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมในระยะยาว  
โดยเฉพาะในดานการสื่อสารโทรคมนาคม บริษัท
มีบทบาทสำคัญในการสรางเสริมความรวมมือใน

การพัฒนาและรักษาคุณภาพการสื่อสาร ทั้งใน
ภาวะปกติและกรณีภัยพิบัติ เพื่อใหผูใชบริการ 
ในชุมชน ผูดอยโอกาส และผูประสบภัย สามารถ
ไดรับความชวยเหลือในโอกาสแรกที่ทำไดและ
เปนไปอยางทั่วถึง ทันตอเหตุการณ  

• การจัดการสิ่งแวดลอม 
  บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยใหความ

สำคัญกับความยั่ ง ยืนของสิ่ งแวดลอมและ 
การอนุรักษทรัพยากรตางๆ โดยเนนการสราง
วัฒนธรรมองคกรและสงเสริมพฤติกรรมการดูแล
รักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม การปองกันและ 
ลดมลภาวะ การใชทรัพยากรอยางคุมคาและ 
ยั่งยืน การลดผลกระทบภาวะโลกรอน สงเสริม
การดำรงชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ ทั้งภายใน
กระบวนการดำเนินงานและบนความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน รวมถึงการมีสวนรวมของ
ชุมชนภายนอกบริษัท ดังนี้  
1. บริษัทมีโครงการ iSAVE ซึ่งมีเปาหมายให 

เกิดการใชทรัพยากรอยางประหยัดและรู 
คุณคา สรางความรูความเขาใจ เผยแพร และ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชทรัพยากรจาก
การดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
กับทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจน 
สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการอนุรักษ
ดานตางๆ ทั้งในสวนของการลดปริมาณการ
ใชพลังงาน และการจัดหาพลังงานทดแทน
โดยการติดตั้ง Solar Cell เปนตน  

2. บริษัทมีการตรวจวัดระดับความเขมขนของ
ความถี่ จ าก เครื่ อ งส งสัญญาณให อยู ใน
มาตรฐานที่กำหนดอยางเครงครัด โดยไดจัด
ใหมีการตรวจสภาพอากาศและสิ่งแวดลอม
ของสถานีดาวเทียมทั้งสองแหง เพื่อใหแนใจ
วาเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ไมไดสง
สัญญาณที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
บุคคลากรและชุมชนโดยรอบบริษัทเปน
ประจำทุกป 

 
 นอกจากนี้ ในป 2560 บริษัทไดจัดทำรายงานการ

พัฒนาอยางยั่งยืน ดานความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อเสริมสรางสังคมที่ยั่งยืนทั้งในดานสินคา 
บริการ และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดเผยแพร
ใน เว็บไซตของบริษัทที่ www.thaicom.net 
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5. พนักงาน 
  คณะกรรมการเล็งเห็นวาพนักงานเปนทรัพยากรที่

สำคัญของบริษัท จึงมีนโยบายสงเสริมความกาวหนา
ของพนักงาน และมีกระบวนการในการพัฒนา
บุคลากรในดานตางๆ โดยสงเสริมใหมีการฝกอบรม
ความรูทั้งเฉพาะทางและทั่วไปเปนประจำอยาง
สม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน สงเสริมให
พนักงานรักการเรียนรูอยางเปนระบบ รวมถึงให
ความสำคัญกับการปฏิบัติตอพนักงานอยางเทาเทียม 
และเปนธรรม 

 
 ดานการบริหารคาตอบแทน 
  บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนและ

สวัสดิการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยบริษัทใชการประเมินคางานอยางเปนระบบเพื่อ
จัดกลุมงาน และระดับตำแหนงงานตามขอบเขต
หนาที่ความรับผิดชอบและความสำคัญที่มีตอองคกร 
ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการจายคาตอบแทน 
ทำการสำรวจรายไดและประโยชนตอบแทนการ
ทำงานของพนักงานทุกระดับ เปรียบเทียบกับ 
ตลาดงานและสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป
อยูเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานมีรายไดและไดรับ
ประโยชนตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม สามารถ
แขงขันกับตลาดงานภายนอกได 

 
  การจัดสรรประโยชนตอบแทนการทำงานของ

บริษัทตั้งอยูบนพื้นฐานของความรูความสามารถและ
หนาที่ความรับผิดชอบ ตาม “ระบบคุณธรรม” โดย
ยึดหลักสามประการประกอบดวย  
- การจายคาตอบแทนตามตำแหนงงาน: การสราง

ความเปนธรรมภายใน โดยพิจารณาคาของงาน
แตละงาน เปรียบเทียบใหเหมาะสมกับตลาดงาน
ภายนอก  

- การจายคาตอบแทนตามผลงาน: การพิจารณา 
ผลตอบแทนตามระดับความสำเร็จของผลงาน  
ทั้งระดับองคกร ทีมงาน และตัวบุคคล  

- การจ ายค าตอบแทนตามวิชาชีพและความ
สามารถของตัวบุคคล: การใหผลตอบแทนการ
ทำงานโดยพิจารณาความรูความสามารถหรือ
สมรรถนะ และทักษะตามวิชาชีพและความ
ชำนาญของตัวบุคคล 

 
  บริษัทนำระบบบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช ซึ่ง

นอกจากจะมุ งหวังให เกิดความสอดคลองของ

วัตถุประสงคและเปาหมายการทำงานในทุกระดับ 
และทำใหพนักงานมองเห็นถึงคุณคาในงานของตนที่
มีตอการสรางความสำเร็จใหกับบริษัทแลว ยังเปน 
การสงเสริมใหพนักงานไดใชความสามารถของตน
อยางเต็มที่ เพื่อปฏิบัติหนาที่ ใหบรรลุ เปาหมาย  
รวมทั้งไดรับขอมูลปอนกลับและการชี้แนะจาก 
ผูบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนดวย 

 
  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานโดยสุจริตเปนสวนสำคัญ 

ในการประเมินผลงาน การใหผลตอบแทน และ 
การเลื่อนตำแหนงของพนักงาน บริษัทจะไมประนี 
ประนอมหากพิสูจนพบวาพนักงานมีพฤติกรรมใดๆ 
ที่เกี่ยวของกับการทุจริตคอรรัปชั่น 

 
 ดานการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน 
  บริษัทจัดใหมีสวัสดิการตางๆ อาทิเชน การรักษา

พยาบาล การตรวจสุขภาพ การประกันชีวิต-อุบัติเหตุ 
การใหความชวยเหลือพนักงานที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานใหกับ
บริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชวยเหลือกรณี
สมรส เงินชวยเหลืองานศพ เงินชวยเหลือกรณี 
พนักงานประสบภัยพิบัติ เงินคาซื้อของเยี่ยมผูปวย 
เปนตน 

 
 ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทำงาน 
  บริษัทตะหนักวาการบริหารจัดการดานความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานนั้นมีความสำคัญอยางยิ่งในการดำเนินธุรกิจ
ใหประสบความสำเร็จและยั่งยืน รวมถึงการดูแล
สภาพแวดลอมในการทำงานใหเปนไปอยางปลอดภัย  
ทั้งสำหรับพนักงาน ลูกคา ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวของ 
บริษัทจึงไดจัดทำนโยบายดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานขึ้น ตาม
แนวทางดังนี้  
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการักษาสภาพ

แวดลอมในการทำงานเปนหนาที่ของพนักงาน 
ทุกคนและทุกระดับ ในการรวมมือกันปฏิบัติ เพื่อ
ใหเกิดความปลอดภัยทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน  

• ดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทำงาน ใหเปนไปตาม
กฎหมาย ขอบังคับ และขอกำหนดอื่นๆ ที่
เกี่ยวของในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

• กำหนดใหมีระเบียบปฏิบัติและแผนดำเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
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แวดลอมในการทำงาน ตลอดจนมีการทบทวน 
ประเมิน และติดตามผลอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ 
พรอมทั้ งกำหนดใหมีมาตรการปองกันและ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความสูญเสีย 
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความ
เจ็บปวยจากการปฏิบัติงานไมถูกวิธี และความ 
ผิดพลาดอื่นๆ ที่อาจเกดิขึ้น  

• สง เสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ งานของ
บุคลากรมิใหไดรับอันตรายตอชีวิต รางกาย จิตใจ 
และสุขภาพอนามัย  

• ประชาสัมพันธ สื่อสาร และเผยแพรขอมูลดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน แกบุคลากรของบริษัท ตลอดจน 
ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของ
บริษัทอยางเหมาะสม 

 
 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน 
  บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน

และสวัสดิการ อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมและ
ความปลอดภัยในการทำงานอยางเครงครัด มุงสงเสริม
ใหพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวยการจัดสวัสดิการ
สำหรับพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสมสอดคลอง
กับลักษณะงานและสถานภาพทางสังคม รวมทั้ง 
จัดใหมีอุปกรณการทำงาน สิ่งอำนวยความสะดวก 
แ ล ะสภ าพแ ว ดล อ ม ก า รท ำ ง า นที่ ป ล อ ดภั ย 
ถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย ดูแลเรื่องสุขภาพและ
ใหความรูในการปองกันและสรางเสริมสุขภาพทาง
กายและใจที่ดีแกพนักงาน โดยยึดถือตามมาตรฐาน
และขอกำหนดตางๆ ทางดานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทำงานที่เปนสากล นอกจากนี้ บริษัท
ยังไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริหารจัดการโดย
บริษัทจัดการกองทุนมืออาชีพซึ่งไดรับการรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสราง
ความมั่นคงในการดำรงชีวิตของพนักงานหลังเกษียณ
อายุการทำงาน 

 
 ดานการพัฒนาบุคลากร 
  บริษัทสนับสนุนและลงทุนดานการพัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร โดยมีการพัฒนาอยางเปน
ระบบทั่วทั้งองคกรอยางตอเนื่อง บริษัทกำหนดให
บุคลากรและผูบังคับบัญชารวมกันจัดทำแผนพัฒนา
ความรูความสามารถที่สอดคลองกับการดำเนินงาน
และกลยุทธการดำเนินธุรกิจขององคกรรวมทั้ง
ลักษณะงานของตน และทบทวนปรับปรุงใหมีความ

ทันสมัยอยูเสมอ การพัฒนาครอบคลุมความสามารถ
ในการทำงานดานตางๆ ทั้งการบริหารจัดการ ความ
เปนผูนำ ความรูและเทคนิคเฉพาะของแตละสายงาน
อาชีพ และการพัฒนากระบวนการคิดเปน ทำเปน 
และมุมมองสูโลกาภิวัฒน นอกจากนี้บริษัทจัดเสน
ทางและความกาวหนาในการพัฒนาสายอาชีพอยาง
ตอเนื่องที่เอื้อตอการวางแผนผูสืบทอดตำแหนง และ
การพัฒนากลุมพนักงานผูมีศักยภาพสูง เพื่อใหเกิด
การสานตอในการปฏิบัติตามพันธกิจและคำมั่น
สัญญาของบริษัทที่มีตอผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน
ของสังคม และธำรงรักษาไวซึ่งวัฒนธรรมการบริหาร
จัดการตามธรรมาภิบาลที่ดี 

 
  เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรของบริษัทตระหนักถึง

ความสำคัญ และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย 
ตอตานการทุจริต บริษัทจึงบรรจุเรื่องตอตานการ
ทุจริตเขาในเนื้อหาการอบรมพนักงานใหม และจัดให
พนักงานทุกคนของบริษัทไดรับการอบรมและทำ
แบบทดสอบประจำป เพื่อทบทวนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบายดังกลาวอยางสม่ำเสมอ 

 
  บริษัทมุ งมั่ น ในการสร า งสิ่ งแวดลอมและ

กระบวนการทำงานเพื่อนำไปสูองคกรแหงการเรียนรู 
โดยสงเสริมใหพนักงานกลานำเสนอความคิดใหม  
ทำใหม ในสิ่งที่ถูกตองและถูกเวลา และยังกระตุน 
ใหเรียนรูถึง “วิธีการเรียนรูเพื่อรู” เพื่อใหเกิดการคิด
ตอไปเองได ขวนขวายในการแสวงหาและสั่งสม 
องคความรูในรูปแบบตางๆ เชน การเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูผานงานโครงการรวมกัน โดยใช
เทคโนโลยีของการเรียนรู เปนตน พรอมทั้งแบงปน
ความรูที่ไดแกผู อ่ืนดวยการถายทอดผานการเปน
วิทยากร การใหคำปรึกษาแนะนำ การสอนงานดวย
วิธีการชี้แนะ (Coaching) และการกระตุนโดยผูบังคับ
บัญชา เพื่อใหเกิดการนำความรูและประสบการณไป
ปรับใชใหเกิดประโยชนตอตนเอง เพื่อนรวมงาน 
องคกร และสังคม 

 
  บริษัทสงเสริมการพัฒนานวัตกรเพื่อให เกิด

นวัตกรรม เปดโอกาสใหพนักงานสามารถเสนอแนะ
คว ามคิ ด เห็ นที่ เ ป นประ โ ยชน ต อ ก า รพัฒนา
กระบวนการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษา 
คนควา วิจัยตางๆ ที่เปนประโยชน อันเปนการเพิ่ม
ผลิตภาพและเพิ่มผลิตผล ซึ่งจะสรางคุณคาใหกับ
องคกร เปนมิตรตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 
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6. สิทธิมนุษยชน 
  บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน ซึ่ง

มีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายดวยความเปน
ธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย โดยมี 
นโยบายตามแนวทางปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชนที่
ประกาศใชในนานาประเทศซึ่งรวมถึงปฏิญญา 
และอนุสัญญาตางๆ ของสหประชาชาติวาดวยสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงมีมาตรการชดเชยในกรณีที่มีผูมี
สวนไดเสียที่ไดรับความเสียหายจากการที่บริษัท
ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสียไวใน
นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืนและคูมือจรรยาบรรณ
ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังไดกำหนดนโยบาย
การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้  
• บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิ

มนุษยชน ดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวน
เกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน ไม
สนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labour) 
ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child Labour) เปนตน  

• บริษัทใหความเคารพนับถือและปฏิบัติตอผูมีสวน
ไดเสียทุกฝายดวยความเปนธรรมบนพื้นฐานของ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบง
แยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา 
สภาพรางกาย ฐานะ ชาติตระกูล  

• สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอ
กำหนดดานสิทธิมนุษยชนภายในบริษัท และสง
เสริมใหบริษัทยอย ผูรวมทุน คูคา และผูมีสวนได
เสียทุกฝายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตาม
มาตรฐานสากล  

• คุมครองสิทธิของผูมีสวนไดเสียที่ไดรับความเสีย
หายจากการละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาชดเชยคาเสียหายให
ไมต่ำกวาอัตราที่กฎหมายกำหนด 

 

  อีกทั้ง บริษัทจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและ
เจตนารมณที่ประกาศในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration 
of Human Rights) ภายใตขอบเขตอำนาจของบริษัท 
และจะไมมีสวนรวมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดตอหลัก
สิทธิมนุษยชนและนโยบายที่เกี่ยวของกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทยและหลักจรรยาบรรณของบริษัท โดย
ไดมีการเปดเผยแนวปฏิบัตินี้ไวในเว็บไซตของบริษัท
ที่ www.thaicom.net หัวขอ การพัฒนาอยางยั่งยืน > 
การกำกับดูแลกิจการที่ดี > หลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของไทยคม > นโยบายดานอื่นๆ 

 
7. คูแขง 
  บริษัทสนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขัน

ทางการคาอยางเสรี เปนธรรม ไมผูกขาด และไมขัด
ตอกฎหมายและจริยธรรม โดยดำเนินธุรกิจภายใต
กรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมทำลายชื่อเสียงของ
คูแขงทางการคา รวมถึงไมแสวงหาขอมูลที่เปนความ
ลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต ตาม
คูมือจรรยาบรรณของบริษัท 

 
8. สื่อมวลชน 
  การใหขอมูลขาวสารใดๆ เกี่ยวกับบริษัท หรือการ

ใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนตองอยูบนพื้นฐานขอมูลที่
เปนจริง ถูกตองและปฏิบัติดวยความระมัดระวัง ตาม
คูมือจรรยาบรรณของบริษัท โดยผูที่ไมมีหนาที่
เกี่ยวของหรือไมไดรับมอบหมาย ไมสามารถใหขอมูล
ขาวสารหรือใหสัมภาษณตอสื่อมวลชนหรือตอ
สาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงกลุมบริษัทไมวา
ในดานใด อันอาจสงผลกระทบตอชื่อเสียงและการ
ดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัท 

 

ในป 2560 บริษัทไดจัดใหมีการใหมีการพบสื่อมวลชนและกิจกรรมสำหรับผูถือหุนดงัตอไปนี้ 
 
 งานพบผูถือหุนและนักวิเคราะห จำนวนครั้ง / ป  
การจัดประชุมนักวิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) 2  
งานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) 4  
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit) 1 
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9. การตอตานการทุจริต 
  บริษัทตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ และถือปฏิบัติ

ตามกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการตอตานการ
ทุจริตในประเทศไทย รวมถึงบริษัทในกลุมที่ดำเนิน
ธุรกิจในตางประเทศ บริษัทจึงไดจัดทำนโยบายตอ
ตานการทุจริตขึ้นเปนลายลักษณอักษรในป 2556 
และไดมีการปรับปรุงลาสุดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2560 เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแล
เพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ
เปนแนวปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัททุกคน และมีการสนับสนุนกิจกรรมที่
เปนการสงเสริมใหพนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาว 

 
  น โ ย บ า ย ต อ ต า น ก า ร ทุ จ ริ ต ข อ ง บ ริ ษั ท มี

วัตถุประสงคเพื่อ แสดงออกถึงจุดยืนของบริษัทใน
การตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางสิ้นเชิง โดย
กำหนดเกณฑและแนวปฏิบัติเพื่อปองกันมิใหบริษัท 
และพนักงานฝาฝนกฎหมายตอตานการทุจริต และ
กำหนดขั้นตอนการสอบทานและกำกับดูแลติดตาม 
เพื่อใหมั่นใจวามีการปฏิบัติตามนโยบายนี้ ตลอดจน
สนับสนุนใหพนักงานเฝาระวัง และรายงานการ
พบเห็นการทุจริตผานชองทางสื่อสารที่ปลอดภัย 

 
  การทุจริตหรือคอรรัปชั่น ตามนโยบายฉบับนี้ 

หมายถึง การใชอำนาจที่ไดมาโดยหนาที่ของตน
กระทำการ หรือไมกระทำการใดที่มิชอบ โดยการ
เรียก รับ ยอมจะรับ ให ขอให รับวาจะให หรือกระทำ
การใดๆ เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอื่น
ใดแกเจาหนาที่รัฐ หนวยงานของรัฐ เจาหนาที่ของ
หนวยงานเอกชน หนวยงานของเอกชน เพื่อใหบุคคล 
และ/หรือ หนวยงานดังกลาวขางตนแสวงหาผล
ประโยชนสวนตน และ/หรือของกลุมบริษัทไทยคม 
เวนแต กรณีที่บทบัญญัติของกฎหมายขนบธรรมเนียม 
และจารีตประเพณี ไดกำหนดวาสามารถกระทำได 

 
  นอกจากนี้ ในป 2556 บริษัทไดเขารวมลงนามใน

คำประกาศเจตนารมณ “แนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจริต” ในโครงการแนว
รวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ
ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption : CAC) ซึ่งดำเนินการโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดวยเล็งเห็นถึง
ความสำคัญที่จะดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส และมี
ความตั้งมั่นที่จะสนับสนุนและตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น 

 

  และเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ไดพิจารณาและอนุมัติใหนำสงแบบ
ประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาและสอบทานขอมูลแลว เพื่อเขารวมในการ
ตรวจรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการตอตานการทุจริตภายในไตรมาสที่ 
4 ของป 2557 โดยคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ไดมีมติให
บริษัทไดรับการรับรองการเปนสมาชิกแนวรวมโครง
การฯ เปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 

 
  ในป 2560 บริษัทไดดำเนินการตางๆ เพื่อปฏิบัติ

ตามนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ดังนี้  
1. บริษัทมีการนำนโยบายไปปฏิบัติอยางเครงครัด 

โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะ
กรรมการตรวจสอบทำหนาที่กำกับดูแลนโยบาย
และมาตรการตอตานการทุจริตเพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่กำหนดไวและปรับปรุงเปนประจำ
สม่ำเสมออยางตอเนื่อง  

2. คณะทำงานธรรมาภิบาลมีหนาที่หลักในการนำ
นโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ และสื่อสารทำความ
เขาใจกับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งติดตาม
ประสิทธิผลของนโยบายฉบับนี้ นอกจากนี้  
ผูบริหารทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบทำใหมั่นใจวา 
ผู ใตบังคับบัญชาของของตนไดตระหนักถึง 
และเขาใจนโยบาย ตลอดจนไดรับการอบรมอยาง
เพียงพอและสม่ำเสมอ  

3. ผูบริหารทุกคนมีหนาที่รับผิดชอบทำใหมั่นใจวา 
ผูใตบังคับบัญชาของตนไดตระหนักถึงและมี
ความเขาใจนโยบายฉบับนี้ โดยไดรับการอบรม
อยางเพียงพอและสม่ำเสมอ  

4. พนักงานจะตองปฏิบัติหนาที่ใหสอดคลองกับ
นโยบายฉบับนี้ กรณีมีขอสงสัยหรือพบเห็นการ
ฝาฝนนโยบายฉบับนี้ จะตองรายงานตอผูบังคับ
บัญชา หรือผานชองทางการรายงานที่กำหนดไว
ตามนโยบายการรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการ
กระทำผิดและทุจริต  

5. บริษัทมีการวางแนวปฏิบัติเรื่องระเบียบปฏิบัติอัน
เกี่ยวกับการเบิกจายเพื่อใหเปนไปตามนโยบายตอ
ตานการทุจริต โดยพนักงานจะตองทำการกรอก
แบบฟอรมผานระบบคำขอในเรื่องตางๆ ดังนี้ 
(1) การบริจาคเพื่อการกุศล และ/หรือ การเปน 

ผูใหการสนับสนุน  
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(2) การสันทนาการ หรือการเลี้ยงรับรอง  
(3) การรับหรือการใหของขวัญ  

  โดยตองระบุรายละเอียดตางๆ อาทิเชน รายชื่อ
ผูรับบริจาค หรือผูรับการสนับสนุน รายชื่อผูเขารวม
สันทนาการ หรือผูมีสวนรวมของทั้งสองฝาย ชื่อผูรับ
ของขวัญ ความสัมพันธทางธุรกิจ เปนตน เมื่อกรอก
แบบฟอรมผานระบบแลวระบบจะจัดสงขอมูลใหผูมี
อำนาจอนุมัติดำเนินการตามขั้นตอนตอไป  

  นอกจากนี้ บริษัทยังสรุปขอมูลการรายงานดังกลาว 
เสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุก
ไตรมาส เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการทุจริต  
6. บริษัทกำหนดใหหนวยงานกำกับการปฏิบัติงาน 

(Compliance Office) มีหนาที่ติดตามใหผูบริหาร
และพนักงานมีการประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายตอตานการทุจริตในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานที่ตนรับผดิชอบ เปนประจำสม่ำเสมอ  

7. บริษัทจัดใหมีการอบรมและสื่อสารนโยบายและ
แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตไปถึงผูบริหาร 
และพนักงานอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจเพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวได 
ถูกตอง โดยมีการจัดอบรมและทดสอบความรู
ออนไลน (E-Learning) และมีชองทางในการ
สื่อสารผานนิตยสารอิเล็กทรอนิกสภายใตชื่อ 
“Keeping Up with Compliance” เพื่อใหพนักงาน
ทุกคนไดรับทราบโดยทั่วกัน  

8. บริษัทไดจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) ซึ่งมีหนาที่รับ 
ผดิชอบในการกำหนดกระบวนการบรหิาร ประเมนิ 
วิเคราะห วางแผนปองกัน ติดตาม ควบคุมความ
เสี่ยงขององคกร ซึ่งรวมทั้งดานการปฏิบัติการ 
และความเสี่ยงดานการทุจริต (Fraud Risk) เพื่อ
ระบุถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการบริหาร 
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่อาจสงผลใหเกิดการ
ทุจริตภายในองคกร  

9. บริษัทไดกำหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงจาก
การทุจริต เพื่อใหสามารถกำหนดแนวทางการ
จัดการกับความเสี่ยงในเรื่องดังกลาว ครอบคลุม
ถึงการควบคุม ปองกัน ติดตาม ตรวจสอบ รวมถึง
การประเมินประสิทธิภาพสำหรับมาตรการตางๆ 
ที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมั่นใจวา
กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงจากการ
ทุจริตที่มีนั้น มีประสิทธิผล และรายงานผลตอ

ฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัท  

10. บริษัทไดกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลเพื่อปองกันและติดตามความเสี่ยงจากการ
ทุจริต โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในทำหนาที่
ในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิผล  

11. บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตาม
นิยามของประกาศของคณะกรรมการกำกับ 
ตลาดทุน รายงานการมีสวนไดเสียตามที่กฎหมาย
กำหนด และขยายไปยังพนักงานใหรายงานการมี
สวนไดเสียของตนเอง ครอบครัว และนิติบุคคลที่
เกี่ยวของผานระบบการรายงานการมีสวนไดเสีย
ของบริษัทดวย เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของกลุมบริษัท ที่สงเสริมการทำ
ธุรกรรมตางๆ ของกลุมบริษัทเปนไปอยางโปรงใส 
สมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทเปนสำคัญ  

12. บริษัทไดดำ เนินการสื่ อสารและใหความรู 
ความเขาใจถึงนโยบายตอตานการทุจริต (Anti-
Corruption Policy) ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท ผานชองทางตางๆ ดังนี้ 
• เปดเผยนโยบายตอตานการทุจริตผานหนา

อินทราเน็ต และเว็บไซตของบริษัท 
• จัดใหมีการอบรมและสื่อสารนโยบายและ

แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตผานสื่อ
การสอนทางอิเล็กทรอนิกส (E-Learning) 
อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ
เพิ่มขึ้น และสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง 

• ปฐมนิเทศพนักงานใหม เพื่อใหขอแนะนำ
และใหเขาใจถึงเจตนารมณของนโยบายการ
ตอตานการทุจริตของบริษทั 

• สื่อสารเกี่ยวกับนโยบายตอตานการทุจริต  
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงาน ผานนิตยสาร
อิเล็กทรอนิกสภายใตชื่อ “Keeping Up with 
Compliance” เปนประจำ เพื่อใหกรรมการ  
ผูบริหาร และพนักงานทุกคนไดรับทราบและ
สงเสริมใหเกิดความรูความเขาใจ สามารถ
ปฏิบัติตามไดอยางถูกตองและเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

• จัดกิจกรรม “Catching up with HQ” ซึ่ง
เปนการอบรมพนักงานของบริษัทที่ทำงานใน
ตางประเทศ ใหมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน
ในเรื่องของการตอตานการทุจริต  
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• บริษัทไดประกาศแนวปฏิบัติเรื่องการใหและ
รับของขวัญ เพื่อปองกันและหลีกเลี่ยงการให
และรับของขวัญประเภทที่ไมเหมาะสม และ
เพื่อใหปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันและเปน
ไปตามนโยบายตอตานการทุจริต 

• บริษัทมีการสื่อสารนโยบายตอตานการทุจริต
ของบริษัทไปยังบริษัทยอยในตางประเทศ เพื่อ
ใหหัวหนาหนวยงานที่ประจำอยู ในต าง
ประเทศขยายการสื่อสารนโยบายตอตานการ 
ทุจริตไปยังคูคา และ/หรือตัวแทนจำหนาย 
เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
ในการตอตานการทุจริตเชนเดียวกับบริษัท 

• จัดสัมมนา “งานเปดบานไทยคมเพื่อสราง
โอกาสในการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน ครั้งที่ 1” 
เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันกับลูกคา ในการ
ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและเปนธรรม 
ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี  

13. บริษัทไดประกาศนโยบายในการงดรับของขวัญ
จากคูคาและผูรวมคาในชวงเทศกาลปใหม รวมถึง
ขอความรวมมือพนักงานในการพิจารณาใหของ
ขวัญเทาที่จำเปนและยึดหลักประหยัด  

14. บริษัทไดแจงและสื่อสารใหคูคาทราบถึงแนวทาง
ปฏิบัติของคูคาและนโยบายตอตานการทุจริตของ
บริษัท โดยใหคูคาลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
เปนมาตรฐานเดียวกัน  

15. บริษัทไดมีการปรับปรุงนโยบายการบริหาร
บุคลากร เพื่อนำมาตรการตอตานการทุจริตมา
เปนสวนหนึ่งในกระบวนการบริหารบุคลากรดวย 
เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรอยางเปน
ธรรมเพื่อใหไดคนดีและคนเกง การใชระบบ 
คุณธรรมในการจัดสรรประโยชนตอบแทนการ
ทำงาน การใหโอกาสอยางเทาเทียมในการวาจาง
และบรรจุแตงตั้ง 

 
 ทั้งนี้ บริษัทไดมีการเปดนโยบายฉบับนี้ไวในเว็บไซต

ของบริษัทที่ www.thaicom.net หัวขอ การพัฒนา
อยางยัง่ยนื > การกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี > หลกัการกำกบั
ดูแลกิจการที่ดีของไทยคม > การตอตานการทุจริต 

 
10. การรับเรื่องรองเรียนและเบาะแสการกระทำผิดและ

การทุจริต 
 บริษัทไดจัดทำนโยบายรับเรื่องรองเรียนและเบาะแส

การกระทำผดิและการทจุรติ (Whistle-Blowing Policy) 
ขึ้นเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติที่โปรงใสและเที่ยงธรรม 
และกำหนดชองทางในการรายงานและสนับสนุนให
พนักงานทุกคน ใหขอมูล รายงานเบาะแสการกระทำ

ผิดหรือการทุจริตใดๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ซึ่งเปนการ
ปองปรามการกระทำผิดและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
ในองคกร และชวยใหสามารถตรวจพบและลดความ
เสียหายจากการกระทำผิดหรือการทุจริต รวมถึงเพื่อ
ใหการคุมครองพนักงานที่ไดใหขอมูล ความรวมมือ
หรือความชวยเหลือใดๆ แกบริษัท อันเกี่ยวของกับ
การกระทำผิดและการทุจริต ไมใหถูกคุกคาม ขมขู 
เปลี่ยนแปลงตำแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่
ทำงาน พักงาน ไลออก หรือกระทำการอื่นใดที่มี
ลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรม 

 
 ชองทางในการแจงเรื่องรองเรียนและเบาะแสการ

กระทำผิดและการทุจริต  
1. เมือ่พนกังานพบเหน็หรอืมเีหตอุนัควรเชือ่โดยสจุรติ

วามีการกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้นเกี่ยวของ
กับบริษัทหรือบริษัทในกลุม ตองแจงใหผูบังคับ
บัญชาตนสังกัด ตั้งแตระดับผูจัดการทราบโดย
ทันที ไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร หากไม
ไดรับการพิจารณาใหแจงตอผูบังคับบัญชาระดับ
สูงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหนาสวนงาน / สายงาน  

2. หากอยู ในสถานการณที่ ไม เหมาะสมหรือไม
สะดวกใจที่จะแจงตอผูบังคับบัญชา หรือสงสัย 
วาผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารของบริษัทเกี่ยวของ
กับการกระทำผิด พนักงานสามารถเลือกที่จะแจง
ผานชองทาง ดังนี้ 
2.1 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน  
 โทร +662 596 5001 หรือ  
 E-mail: jirojs@thaicom.net 
2.2 หัวหนาหนวยงานทรัพยากรบุคคล  
 โทร +662 596 5074 หรือ  
 E-mail: pavitn@thaicom.net 
2.3 Ethical Hotline ใน Intranet ของบริษัท ซึ่ง

ขอมูลจะถูกสงผานโดยตรงไปยัง ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ หัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน และหัวหนาหนวยงาน
ทรัพยากรบุคคล 

2.4 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เปน
กรรมการภายนอกที่มีความเปนอิสระ) หรือ 
คณะกรรมการของบริษัท ตามที่อยูดังนี้ 
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3. ในกรณีที่ผูบริหารระดับสูงที่เปนผูบริหารระดับ
ฝาย หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือหัวหนาหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหัวหนาหนวยงานทรัพยากร
บุคคล เกี่ยวของกับการกระทำผิดหรือการทุจริต 
ใหแจงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการบริษัท  

4. ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานตางๆ ตามขอ 1 
และ/หรือ 2 เมื่อไดรับแจงวามีการกระทำผิดและ
การทุจริต รวมทั้งหากพบวามีการกระทำผิดหรือ
การทุจริตใดๆ เกิดขึ้น ใหแจงหนวยงานตรวจ
สอบภายในของบริษัท (หรือหนวยงานตรวจสอบ
ภายในของสายงานธุรกิจที่ตนเองสังกัด) ภายใน  
7 วันทำการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการ
สอบสวนที่กำหนด  

5. สำหรับบุคคลภายนอก สามารถแจงขอรองเรียน
และเบาะแสไดทางเว็บไซต www.thaicom.net ใน
หัวขอ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” > “การกำกับดูแล
กิจการที่ดี” > “รับขอรองเรียนและแจงเบาะแส” 
โดยขอมูลการรองเรียนและเบาะแสจะถูกสงไปยัง 
5.1 หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 
5.2 หัวหนาหนวยงานทรัพยากรบุคคล 
5.3 เลขานุการบริษัท 

 
 การดำเนินการของบริษัทเมื่อไดรับขอรองเรียน 

1. เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแสการกระทำผิด
และการทุจริตผานทางชองทางตางๆ ที่บริษัท
กำหนด ใหดำเนินการประเมินและตรวจสอบ
ขอมูลที่ไดรับในเบื้องตนใหแลวเสร็จภายใน 30 
วัน นับจากวันที่ไดรับเรื่องรองเรียนหรือเบาะแส
การกระทำผิดหรือการทุจริต 
• หากตรวจสอบขอเท็จจริงและพบวามีมูลการ

กระทำผิดหรือการทุจริต ใหหนวยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
ดำเนินการเสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
และผูมีอำนาจตามที่ ระบุ ไวแตงตั้ งคณะ
กรรมการสอบสวน  

• หากตรวจสอบและพบวาไมมีมูลขอเท็จจริง
ใดๆ ตามที่รองเรียนหรือแจงเบาะแส ให
หนวยงานตรวจสอบภายในหรือหนวยงานที่
ไดรับมอบหมาย แจงกลับไปยังผูรองเรียนและ
ผูที่เกี่ยวของ เพื่อยุติเรื่องรองเรียนดังกลาว  

2. คณะกรรมการสอบสวนจะตองสอบสวนผูถูก
กลาวหา ผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา รวมทั้ง
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ และจัดทำรายงานผลการ

สอบสวนใหแลวเสร็จภายใน 45 วัน นับจากวันที่
ไดรับทราบหนังสือแตงตั้ง แตถามีความจำเปนซึ่ง
ไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะ
เวลาดังกลาวได ใหคณะกรรมการสอบสวน 
รายงานเหตุผลที่ทำใหการสอบสวนลาชา เพื่อขอ
ขยายเวลาตอผูที่ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน ครั้งละไมเกิน 30 วัน  

3. เมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จแลว ใหคณะ
กรรมการสอบสวนจัดทำรายงานผลการสอบสวน
เสนอตอผู ที่ ล งนามแต งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวน และจัดทำสำเนาสงใหประธานคณะ
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 
หัวหนาหนวยงานการเงิน หัวหนาหนวยงานบัญชี 
หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หัวหนา
หนวยงานทรัพยากรบุคคล หัวหนาหนวยงาน
กฎหมาย และผูที่เกี่ยวของแลวแตละกรณ ีรวมทั้ง
คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยในกรณีที่
พบวามีการกระทำผิดทางวินัย  

4. ในกรณีที่ ผู ที่ ลงนามแต งตั้ งคณะกรรมการ
สอบสวนและ/หรือหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายในเห็นวาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิด
และการทุจริตไมชัดเจน หรือไมครบถวน ใหผูที่
ลงนามแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนสั่งการให
คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนเพิ่ม
เติม หรือแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนชุดใหม
เพื่อดำเนินการสอบสวนไดตามที่เห็นสมควร 

 
 การลงโทษทางวินัยและการดำเนินการทางกฎหมาย 

1. คณะกรรมการพิจารณาลงโทษทางวินัยจะตอง
พิจารณาลักษณะการกระทำผิดวินัยและกำหนด
บทลงโทษทางวินัยกับผูกระทำผิด และเสนอใหผู
มีอำนาจตามที่ไดระบุไวอนุมัติใหดำเนินการ
ลงโทษทางวินัยกับผูกระทำผิดภายใน 30 วัน นับ
จากวันที่ไดรับรายงานผลการสอบสวน  

2. เมื่อมีการอนุมัติใหดำเนินการลงโทษทางวินัยแลว 
ใหหนวยงานทรัพยากรบุคคลจัดทำคำสั่งลงโทษ
ทางวินัย เสนอใหผูมีอำนาจตามที่กำหนดไวใน
นโยบายอำนาจอนุมัติ (Approval Authority 
Policy) อนุมัติคำสั่งดังกลาวกอนดำเนินการ
ลงโทษทางวินัยกับผูกระทำผิด และแจงคำสั่ง
ลงโทษทางวินัยกับผูกระทำผิด รวมทั้งใหผูกระทำ
ผิดลงนามรับทราบคำสั่งลงโทษดังกลาว  

3. ในกรณีที่การกระทำผิดหรือการทุจริตใดๆ กอให
เกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ชื่อเสียง ภาพ
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ลักษณของบริษัท หรือเปนการปฏิบัติฝาฝน
กฎหมาย ใหคณะกรรมการพิจารณาลงโทษทาง
วินัยเสนอผูมีอำนาจตามที่กำหนดไวในนโยบาย
อำนาจอนุมัติ (Approval Authority Policy) ของ
บริษัท เปนผูพิจารณาตัดสินวาจะดำเนินคดีทาง
แพงและ/หรือคดีอาญาตอผูกระทำผิด โดยอาจ
รวมพิจารณากับหัวหนาหนวยงานกฎหมาย หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

 
 การแจงผลกับผูรองเรียน 
 บริษัทจะแจงความคืบหนาและผลการพิจารณาเรื่อง

รองเรียนการกระทำผิดและการทุจริตใหกับผูรอง
เรียนที่ไดเปดเผยชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท อีเมล 
หรือชองทางติดตออื่นๆ ไว อยางไรก็ตาม ในบางครั้ง
ดวยเหตุผลความจำเปนในเรื่องขอมูลสวนบุคคลและ
รักษาความลับ บริษัทอาจไมสามารถใหขอมูลในราย
ละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทาง
วินัย 

 
 การคุมครองผูรองเรียนหรือผูใหขอมูล 

1. บริษัทจะไมยินยอมใหมีการขมขู คุกคาม ผูรอง
เรียน รวมถึงผูที่ใหความรวมมือ หรือความชวย
เหลือในการสอบสวนดวยเจตนาสุจริต บริษัทจะ
ใหความคุมครองและหามพนักงานหรือผูบริหาร
ของบริษัทเลิกจาง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรือ 
ขูวาจะดำเนินการตางๆ จากการที่พนักงานให
ขอมูลเรื่องการกระทำผิดหรือการทุจริต หากผูใด
กระทำการฝาฝนดังกลาวจะถูกลงโทษทางวินัย  

2. หากผูรองเรียนเห็นวาตนอาจเดือดรอนเสียหาย 
สามารถรองขอมาตรการคุมครองไดตลอดเวลา 
และบริษัทอาจใหความคุมครองเพิ่มเติมเปนพิเศษ
ตามความเหมาะสม โดยจะพิจารณาจากระดับ
ความรายแรงและความสำคัญของเรื่องที่รองเรียน 
ในกรณีที่ผูรองเรียนถูกขมขู คุกคาม ใหรายงาน
ตอหัวหนาหนวยงานทรัพยากรบุคคลโดยทันที 
ซึ่งหัวหนาหนวยงานทรัพยากรบุคคลจะทำหนาที่
เปนเจาหนาที่คุมครองผูรองเรียนหรือผูใหขอมูล 
ตามนโยบายฉบับนี้  

3. กรณีผูรองเรียนเปนพนักงานซึ่งใหขอมูลการ
กระทำผิดหรือการทุจริตดวยเจตนาสุจริต แมวา
ภายหลังบริษัทไดดำเนินการสอบสวนแลวและ
พบวาไมมีการกระทำผิดตามที่ไดรองเรียน บริษัท
จะไมดำเนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให
ขอมูล อยางไรก็ตาม หากผลการสอบสวนพบวา
ไมมีมูลขอเท็จจริงใดๆ ตามที่รองเรียน และไดทำ

ดวยเหตุเจตนาใหราย หรือจงใจใหเกิดผลที่เปน
อันตราย หรือใหขอมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณา
ดำเนินการลงโทษพนักงาน ตามขอบังคับเกี่ยวกับ
การทำงาน ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต ตักเตือนดวย
วาจาหรือลายลักษณอักษร พักงาน จนถึงใหออก
จากงาน รวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย 

 
 การรักษาความลับ  

1. ผูที่เกี่ยวของในการรับรองเรียนและเบาะแสการ
กระทำผิดหรือการทุจริต ตองเก็บรักษาขอมูลที่ได
รับมาไวเปนความลับ ไมเปดเผยแกบุคคลหนึ่ง
บุคคลใด เวนแตเปนการเปดเผยตามความจำเปน
ในการปฏิบัติงานเทานั้นหรือเปนการปฏิบัติตามที่
กฎหมายกำหนด  

2. หามนำรายงานผลการสอบสวนไปเปดเผยแก
บุคคลใด ทั้งนี้ เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงการสราง
ความเสียหายตอช่ือเสียงของบุคคลผูถูกกลาวหา
หากภายหลังพบวาเปนผูบริสุทธิ์ และเพื่อปองกัน
ความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท 

 
 โดยในป 2560 ที่ผานมา บริษัทไดรับเรื่องรองเรียน

จากพนักงานที่มีสวนรวมในการแจงเบาะแสของ 
ผูกระทำความผิดหรือการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเรื่องทุกเรื่องไดมีการดำเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริง โดยทั้ง 4 เรื่องที่ไดมีการ
สอบสวนเสร็จสิ้นแลวนั้นไมมีเรื่องใดที่เขาขายการ
ทุจริตเกิดขึ้น 

 
  หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 
บริษัทใหความสำคัญตอการเปดเผยขอมูลและขาวสาร
สำคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทอยางถูกตอง ครบถวน ทัน
เวลา โปรงใส และทั่วถึง จึงไดกำหนดนโยบายการเปดเผย
สารสนเทศ (Market Disclosure Policy) ของบริษัทไว
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน และสอดคลองกับกฎ
ระเบียบขอบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.)  
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหผูมีสวนไดเสียทุกรายสามารถเขาถึงขอมูลไดงาย
และเทาเทียมกัน ทั้งขอมูลทางการเงิน ขอมูลที่มิใชขอมูล
ทางการเงิน และขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในรูปแบบภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ ผานชองทางตางๆ อยางสม่ำเสมอ 
ไมวาจะเปนการเผยแพรขอมูลตางๆ ผานสำนักงาน 
ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนผาน
เว็บไซตของบริษัท (www.thaicom.net) เปนตน พรอมทั้ง
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ไดจัดตั้งหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) 
เ พื่ อ เ ป นตั ว แทนบริ ษั ท ในการทำหน าที่ สื่ อส า ร
ประชาสัมพันธขอมูลที่ เปนประโยชนแกผู ถือหุน  
นักลงทุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และผูที่ เกี่ยวของ  
เพื่อใหไดรับทราบขอมูลของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวา
บริษัทไดปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของ
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางครบถวน 
 
ขอมูลสำคัญที่บริษัทมีนโยบายเปดเผยตอสาธารณชนนั้น
เปนการใหขอมูลอยางสม่ำเสมอ โปรงใส เปนไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัท และกฎระเบียบของ
สำนักงานกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ดังเชนขอมูลตอไปนี้ 
 
1. ขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมาย ไดแก 

ผลการดำเนินงานรวมถึงคำอธิบายและวิเคราะหของ
ฝายบริหาร เอกสารประกอบการนำเสนอขอมูลแก
นักวิเคราะหและนักลงทุน เปนตน โดยบริษัทไดจัด
ประชุมแถลงขอมูลและชี้แจงแนวทางและผลการ
ดำเนินงานเปนประจำเปนรายไตรมาส อยางนอยปละ 
4 ครั้ง ใหแก นักลงทุน นักวิเคราะห โดยมีผูบริหาร
รวมประชุม ชี้แจง และเปดโอกาสใหนักลงทุน  
นักวิเคราะห ผูจัดการกองทุน ตลอดจนผูที่สนใจ  
ไดซักถามขอมูลตางๆ ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถติดตอ 
ขอขอมูลตางๆ ไดจากหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
หรือสามารถตรวจสอบขอมูลไดที่เว็บไซตบริษัทที่ 
www.thaicom.net หัวขอ นักลงทุนสัมพันธ 

 
2. บริษัทใหความสำคัญตอรายงานทางการเงิน เพื่อ

แสดงใหเห็นถึงสถานะทางการเงินและผลประกอบ
การที่แทจริงของบริษัท โดยอยูบนพื้นฐานของขอมูล
ทางบัญชีที่ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตาม
มาตรฐานการบัญชีซึ่ ง เปนที่ ยอมรับโดยทั่ ว ไป  
ผานการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีที่เปน
อิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ 
มีความรูความสามารถ ซึ่งงบการเงินดังกลาวไมมี
รายการที่ผูสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอยางมี
เงื่อนไข นอกจากนี้ยังไดจัดใหมีรายงานความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดง
ควบคูกับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจำป 
ตลอดจนมีการจัดทำคำอธิบายและวิเคราะหของฝาย
จัดการ (MD&A) เพื่อประกอบการเปดเผยงบการเงิน
ทุกไตรมาส 

 

3. บริษัทเปดเผยคาสอบบัญชีและคาบริการอื่นที่ผูสอบ
บัญชีใหบริการไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 
(แบบ56-1) และรายงานประจำป 

 
4. บริษัทมีการเปดเผยบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการชุดยอย จำนวนครั้งของ 
การประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแตละทาน 
เขาประชุมในป 2560 รวมถึงการฝกอบรมและ 
การพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเนื่องของ 
คณะกรรมการไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจำป 

 
5. บริษัท เปด เผยค าตอบแทนของกรรมการและ 

ผูบริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของ 
คาตอบแทนไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป 
(แบบ 56-1) และรายงานประจำป 

 
6. บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหารตองเปดเผย

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย/การถือครองหลัก
ทรัพยของบริษัทใหคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

 
7. นอกจากการเผยแพรขอมูลตามเกณฑที่กำหนดผาน

ชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
บริษัทยังมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศที่สำคัญ 
ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผานทาง
เว็บไซตของบริษัท รวมถึงมีการปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบันอยางสม่ำเสมอ ไดแก  
- วิสัยทัศนและพันธกิจ  
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ  
- รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัท  
- งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ

ผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและ
วิเคราะหของฝายบริหารรายไตรมาส (MD&A) 
และรายการระหวางกัน ทั้งฉบับปจจุบันและของ
ปกอนหนา  

- แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) 
และรายงานประจำป (แบบ56-2) ที่สามารถดาวน
โหลดได  

- โครงสรางการถือหุนและโครงสรางองคกร  
- รายชื่อผูถือหุนรายใหญ  
- ขอมูลการถือหลักทรัพยของกรรมการและ 

ผูบริหาร  
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- หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารอื่นใดที่
เกี่ยวของ รวมทั้งรายงานการประชุมผูถือหุน  

- ขอบังคับบริษัท และหนังสือรับรองบริษัท  
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จรรยา

บรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายตอตานการ
ทุจริต นโยบายดานการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร และนโยบายดานอื่นๆ ของบริษัท  

- กฎบัตรของคณะกรรมการชุดยอย  
- ขอมูลติดตอนักลงทุนสัมพันธ  
- ขอมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอตอนัก

วิเคราะห ผูจัดการกองทุน หรือสื่อตางๆ 
 
 หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
  บริษัทมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor 

Relations) เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการทำหนาที่
สือ่สารประชาสมัพนัธขอมลูทีเ่ปนประโยชนแกผูถอืหุน 
นักลงทุน นักวิเคราะห รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
และมีฝายกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Office) 
ทำหนาที่ในการเปดเผยขอมูลแกตลาดหลักทรัพย 
ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวาไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับ
ของกฎหมายอยางครบถวน อาทิเชน การนำเสนอ
ขอมูลตอนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 
(Road Show) การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของบริษัท (Company Visit) การจัดประชุมนัก
วิเคราะหหลักทรัพย (Analyst Meeting) หรืองาน
บริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุน (Opportunity Day) ใน
แตละไตรมาส ณ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เปนตน ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถติดตอขอขอมูลตางๆ 
เพิ่มเติม ไดที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ 

 
 คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับ
ดูแลกิจการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและ
ผูมีสวนไดเสียทุกรายอยางเปนธรรม ซึ่งเปนปจจัยสำคัญ
ในการเพิ่มมูลคาใหกับบริษัทในระยะยาวอยางยั่งยืน 
 
1. โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 

1.1 องคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยผูทรง 

คุณวุฒิที่มีความหลากหลาย (Board Diversity)  
ทั้งในดานเพศ ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน รวมถึงความรู ความสามารถ และ
ประสบการณในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท จำนวนไมนอยกวา 5 คน 
และมีจำนวนเหมาะสมกับขนาดของกิจการ  
ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการ 
โดยมีกรรมการที่เปนอิสระอยางแทจริงจากฝาย
บริหาร และปราศจากความสัมพันธทางธุรกิจ
หรือความสัมพันธอื่นใดอันอาจมีอิทธิพลตอการ
ใชดุลพินิจอยางเปนอิสระ บริษัทกำหนดใหมี
จำนวนกรรมการอิสระและกรรมการที่ไมใช 
ผูบริหารเปนสวนใหญ เพื่อใหมีการถวงดุลกัน 
โดยในจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้ งหมด
ประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 
ของจำนวนกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไมนอย
กวา 3 คน 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ

บริษัท ปรากฏตามหนังสือรับรองบริษัท ประกอบ
ดวยกรรมการจำนวน 11 ทาน โดยมีกรรมการ
อิสระ จำนวนทั้งสิ้น 6 ทาน หรือ คิดเปนรอยละ 
54.55 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และแบงเปน
กรรมการที่เปนผูบริหารจำนวน 4 ทาน และไม
เปนผูบริหารจำนวน 7 ทาน 

 
 
 
 

ฝายนักลงทุนสัมพันธ  
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 

63/21 อาคารสถานีดาวเทียมไทยคม  
ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลบางกระสอ  

อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท 02-596-5072-3 
โทรสาร  02-591-0724 
อีเมล ir@thaicom.net 
เว็บไซต www.thaicom.net 



122 รายงานประจำป 2560 

กรรมการ 
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กรรมการอิสระ 
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สัดสวนกรรมการอิสระ 

กรรมการที่เปนผูบริหาร 
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การตลาดและการขาย 

การเงินและบัญชี/เศรษฐศาสตร 

บริหารธุรกิจ/กลยุทธ 

กฎหมาย 

การกำกับดูแลกิจการ 

คาตอบแทนและทรัพยากรบุคคล 

นโยบายภาครัฐและรัฐกิจสัมพันธ 
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การแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจาหนาที่บริหาร 
 
 บริษัทมีนโยบายในการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
ของประธานกรรมการ (Chairman of the Board of 
Director) และประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman 
of the Executive Committee) โดยจะตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ มีประสบการณและคุณสมบัติที่เหมาะสม 
และตองไมเปนบุคคลเดียวกัน เพื่อใหมีการถวงดุลอำนาจ
และโปรงใส โดยแยกหนาที่การกำกับดูแลและการ
บริหารงานออกจากกัน  
• ประธานกรรมการบริษัท (Chairman of the Board of 

Directors) เปนกรรมการอิสระ รับผิดชอบในฐานะ
ผูนำของคณะกรรมการ ซึ่งมีหนาที่ติดตามดูแลการ
บริหารงานของคณะกรรมการบริหารใหบรรลุผล
สำเร็จตามแผนงานที่ไดกำหนดไว นอกจากนี้ยัง
มีหนาที่ ในฐานะเปนประธานการประชุมคณะ
กรรมการและการประชุมผูถือหุน  

• ประธานคณะกรรมการบริหาร (Chairman of the 
Executive Committee) รับผิดชอบในฐานะผูนำของ
คณะกรรมการบริหาร มีหนาที่ในการดูแลใหคณะ
กรรมการบริหารสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทไดมอบหมาย รวมถึงพิจารณา 
กลั่นกรองเรื่องตางๆ กอนนำเสนอตอที่ประชุมคณะ
กรรมการ และ/หรือพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่
เกี่ยวของกับธุรกิจปกติของบริษัท  

• ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer) 
เปนหัวหนาของฝายบริหาร รับผิดชอบตอการบริหาร
จัดการงานของบริษัท เพื่อใหบรรลุตามแผนที่วางไว 
และรายงานผลการบริหารงานตอคณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการบริษัท แลวแตกรณี โดยการ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามอำนาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
1.2 คุณสมบัติของกรรมการ 
  กรรมการบริษัทตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหามตามที่กำหนดไวในพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ง
ตองไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะ
สมที่ไดรับการไววางใจใหบริหารกิจการที่มหาชน
เปนผูถือหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงความรู 
ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารงานของบุคคลดังกลาวดวย รวมถึง

ตองเปนผูที่มีความซื่อสัตย ระมัดระวัง สุจริต 
และมีเวลาอยางเพียงพอที่จะอุทิศความรู ความ
สามารถเพื่อปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัท 

 
1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
  กรรมการอิสระตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม

ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ
ตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกราย
ไดเทาเทียมกัน และไมใหเกิดความขัดแยงทาง 
ผลประโยชน นอกจากนั้นยังตองสามารถเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยใหความเห็น
อยางเปนอิสระได 

 
  บริษัทไดกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ

อิสระไวในโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเขม
กวาขอกำหนดขั้นต่ำของ คณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนในเรื่องของหลักเกณฑการถือหุน ดังตอ
ไปนี้  
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.1 ของจำนวนหุนที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวม
การถือหุนของผูที่ เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ดวย  

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวม
บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได
เงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปน
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดัง
กลาว ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปน
ขาราชการ หรือที่ปรึกษาของสวนราชการซึ่ง
เปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท  

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต 
หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส พี่นองและ
บุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตรของผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคล
ที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย  
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4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการ
ใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง 
ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมี
อำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท
รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ได
รับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ  

  ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง 
รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปน
ปกติเพื่อประกอบกิจการการเชา หรือใหเชา
อสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพย
หรือบริการ หรือการให หรือรับความชวย
เหลือทางการเงินดวยการรับหรือใหกูยืม  
ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน 
ซึ่งเปนผลใหบริษัท หรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่
ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละ 3 ของ
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต 
20 ลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา 
ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกลาว ใหเปนไป
ตามวิธีการคำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนวาดวยหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้
ดั งกล าวใหนับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นใน
ระหวาง 1 ป กอนวันที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน  

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมบริษัท และไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุน
สวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพน
จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา  
2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
อิสระ  

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ 
ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมาย 
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการ
เกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปน
ผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุน
สวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนกรรมการอิสระ  

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อ 
เปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับ 
ผูถือหุนรายใหญ  

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน 
และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัทหรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มี
นัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวน
รวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 
ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทยอย  

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความ
เห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของบริษัท 

 
  ภายหลังไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ

ที่มีลักษณะเปนไปตามขอ (1) ถึง (9) แลว 
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององคคณะ (collective decision) ได 

 
  บริษัทอาจแตงตั้งบุคคลที่มี หรือเคยมีความ

สัมพันธทางธุรกิจหรือใหบริการทางวิชาชีพเกิน
มูลคาตามขอ (4) หรือ (6) เปนกรรมการอิสระได 
หากคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอย าง
ระมัดระวัง และมีความเห็นวาการแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และ
การใหความเห็นที่เปนอิสระ และใหเปดเผยขอมูล
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ตอไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดวย 
ก. ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจ หรือการให

บริการทางวิชาชีพที่ทำใหบุคคลดังกลาวมี
คุณสมบัติไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 

ข. เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งให
บุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการ
เสนอใหมีการแตงตั้ งบุคคลดังกลาวเปน
กรรมการอิสระ 

 
1.4 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ  

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ทำ
หนาที่ในการสรรหากรรมการ โดยพิจารณา
จากการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อ
พิจารณาทักษะที่จำเปนที่ยังขาดอยูในคณะ
กรรมการ รวมถึงกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท และนำเสนอใหคณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ และ/หรือ เสนอขออนุมัติตอที่
ประชุมผูถือหุน แลวแตกรณี  

2. ในการพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการเดิมเปน
กรรมการตออีกวาระ คณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหาจะพิจารณาปจจัยตางๆ ซึ่ง
รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเขารวม
และการมีสวนรวมในการประชุม และการ
สนับสนุนในกิจกรรมของคณะกรรมการ
บริษัท  

3. ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหนงเปน
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหาใชวิธีการดังนี้ในการคัดเลือกรายชื่อผูที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม  
(3.1) เปดโอกาสใหคณะกรรมการแตละทาน

เสนอชื่อ  
(3.2) ที่ปรึกษาภายนอก  
(3.3) รายชื่อที่ปรากฏอยูในรายชื่อกรรมการ

ของสำนักงาน ก.ล.ต. และทำเนียบ
กรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย  

(3.4) ผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลที่เห็น
สมควรไดรับการพิจารณามายังบริษัท
ลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
บริษัทไดกำหนดไว 

4. การแตงตั้งกรรมการใหเปนไปตามขอบังคับ
ของบริษัท และขอกำหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีความโปรงใสและ
ชัดเจน 

 
1.5 วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการ  

1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 
ป และสามารถไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการ
ใหมได บริษัทไมไดมีขอหามการแตงตั้ง
กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระกลับ 
เขามาเปนกรรมการใหม รวมทั้งไมมีขอหาม
เกี่ยวกับเรื่องอายุของกรรมการ แตคำนึงถึง
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  

2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเปนไป
ตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งในการประชุม
สามัญประจำปทุกคราว กรรมการตองพนจาก
ตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ 
โดยใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้น
เปนผูออกจากตำแหนง และกรรมการที่พน
จากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งเขามาดำรง
ตำแหนงตอได  

3. กรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระดงักลาว ใหคณะกรรมการ
มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
กรรมการที่เหลืออยูเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 เขามาเปนกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป  
เวนแตวาระของกรรมการจะเหลืออยูไมถึง  
2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดัง
กลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระ
ที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน  

4. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหนง 
ติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ หรือไมเกิน 9 ป 
แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา แตหากคณะ
กรรมการบริษัทเห็นวามีความจำเปนตองขอ
ใหกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหนงติดตอกัน
มาครบ 3 วาระ หรือ 9 ป ดำรงตำแหนงตอไป 
ก็ใหอำนาจคณะกรรมการบริษัทขยายระยะ
เวลาการดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระ
ออกไปไดอีก 
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1.6 การดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
  กรรมการสามารถดำรงตำแหนงกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอื่นไดไมเกิน 5 บริษัท แตการ
เปนกรรมการดังกลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการของบริษัท และไมมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชน 

 
2. คณะกรรมการชุดยอย 
  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและอนุมัติ 

ในการจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอยจำนวน 6 ชุด 
เพื่อทำหนาที่ศึกษากลั่นกรองงานและแบงเบาภาระ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยใหมีการกำหนด
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 
อยางชัดเจน ไดแก  
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)  
(2) คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน (Compensation 

Committee)  
(3) คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและสรรหา (Governance 

and Nomination Committee)  
(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)  
(5) คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 

Committee)  
(6) คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Committee) 
 
3. บทบาทหน าที่ และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยว

กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแล
ใหการบริหารจัดการ เปนไปตามนโยบาย แนวทาง 
และเปาหมายที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือ
หุน อยูในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึง
ผลประโยชนของผูสวนไดเสีย ทั้งนี้ การดำเนินงาน
ตองเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของ
บริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน 

 
  คณะกรรมการไดเห็นสมควรกำหนดขอบเขต 

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการเปนลายลักษณอักษร 
ดังนี้ 
• กำหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดำเนิน

งานของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเพิ่มมูลคา 
ทางเศรษฐกิจสูงสุดแกผูถือหุนและการเติบโต
อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการทบทวนเปาหมาย และ
วิสัยทัศนของบริษัทในทุกๆ ป  

• ติดตามและดูแลใหมีการดำเนินงานตามนโยบาย
และกลยุทธที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยใหคณะกรรมการบริหารรายงาน
ผลการดำเนินงานตามกลยุทธอยางสม่ำเสมอ  

• พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย เชน 
นโยบายและแผนธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ 
อำนาจการบริหาร การไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
ทรัพยสิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด 
ติดตามการปฏิบัติงานของฝายบริหารของบริษัท
และบริษัทยอยใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัทโดยจัดใหมีระบบบัญชี 
การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่ 
เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการตดิตามผล  

• ดู แล ไม ให เ กิ ดปญหาความขั ดแย งท า งผล
ประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัท และ
อนุมัติรายการที่เกี่ยวของ และรายการขัดแยงทาง
ผลประโยชน  

• กำกบัดแูลกจิการใหมกีารปฏบิตังิาน และดำเนนิการ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม 
รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแล
กิจการของบริษัท และประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวเปนประจำอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

• ใหมีการประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้ง
คณะและรายบุคคล อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

• คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจชวงให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการดำเนินการ 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรก็ได โดยการ
มอบอำนาจดังกลาวไมรวมถึงการมอบอำนาจ 
ใหบุคคลนั้นๆ สามารถอนุมัติการทำรายการที่ 
ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือมีสวน 
ไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
อื่นใด (ตามขอบังคับของบริษัท และตามที่
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ประกาศกำหนด) ทำกับบริษัท หรือ
บริษัทยอย ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาอนุมัติไว 
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4. อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
• อนุมัตินโยบายตางๆ ของบริษัท  
• อนุมัติงบประมาณ แผนธุรกิจ กลยุทธ และตัวชี้

วัดการดำเนินงานหลัก (KPI)  
• อนุมัติการลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ทั้ง

ในสวนของการจัดตั้งธุรกิจใหม การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจ การเพิ่มทุน การลดทุน และการแตงตั้ง
กรรมการที่มีอำนาจลงนามในบริษัทดังกลาว  

• อนุมัติการแกไขหรือยกเลิกสัญญาที่จะสงผล
กระทบอยางมีสาระสำคัญดานการเงิน เทคโนโลยี 
หรือกอใหเกิดความเสี่ยงตอบริษัท  

• อนุมัติการโอนสิทธหรือสละสิทธิ์เรียกรองกับ
บุคคลที่ทำใหเกิดความเสียหายตอบริษัทในสวนที่
เกี่ยวของกับบริษัทหรือทรัพยสินของบริษัทยอย  

• อนุมัติการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี หรือการนำ
มาตรฐานการบัญชีใหมมาใชปฏิบัติ  

• อนุมัติการฟองรองดำเนินคดีที่เกี่ยวกับชื่อเสียงและ
ภาพลักษณของบริษัท การเจรจานอกกระบวนการ
ศาล หรือการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ  

• อนุมัติโครงสรางองคกร และงบประมาณกำลังคน
ประจำป  

• อนุมัติการปรับคาจางประจำป การจายโบนัส  
การปรับตำแหนง โครงสรางเงินเดือนและการจาย
คาตอบแทน  

• อนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับการทำงาน  
• อนุมัติการเปดและปดบัญชีเงินฝากกับสถาบัน

การเงิน หรือธนาคาร  
• อนุมัติวงเงินกูยืมเงิน เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขวงเงิน

สินเชื่อ และการใชประโยชนจากเงินกูยืม ทั้งจาก
ภายนอกและภายในกลุมบริษัท ในวงเงินสวนที่
เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร  

• อนุมัตินโยบายการปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

 
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานผานการประชุม

ของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการดำเนินการดังนี้ 
1. การประชุมคณะกรรมการไดมีการกำหนดตาราง

การประชุมอยางเปนทางการไวลวงหนาตลอด 
ทั้งป และแจงใหกรรมการแตละคนรับทราบ 
ตั้งแตตนป เพื่อจัดสรรเวลาในการเขารวมประชุม 

2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหมีการประชุมปละ 
6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการอาจจัดเพิ่มได
ตามความจำเปน  

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  

4. จำนวนองคประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการ
จะลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการ ตองมกีรรมการ
อยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด  

5. ในการประชุม ประธานกรรมการจะตองจัดสรร
เวลาใหอย าง เพียงพอที่ฝ ายบริหารจะเสนอ
เอกสาร และขอมูลเพื่อการอภิปรายปญหาสำคัญ 
และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปราย
ในประเด็นที่สำคัญ กรรมการทุกทานมีอิสระ 
ในการแสดงความคิดเห็น และเสนอวาระการ
ประชุม  

6. เลขานุการบริษัทมีหนาที่ในการนัดหมาย จัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมใหเพียงพอ และ 
จัดสงลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุมกอน
การประชุมไมนอยกวา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการ
ไดมีเวลาศึกษามากอน รวมถึงจดบันทึกและจัดทำ
รายงานการประชุมเปนลายลักษณอักษร และ
เสนอใหประธานกรรมการบริษัทสอบทานและ
สงใหกรรมการทุกทานใหความเห็น นอกจากนั้น 
เลขานุการบริษัทจะเปนผูจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผานการรับรองแลว รวมทั้งเอกสาร
ประกอบประชุม และพรอมที่จะใหตรวจสอบได  

7. กรรมการผูมีสวนไดเสีย จะตองไมอยูในที่ประชุม
เมื่อมีการพิจารณาวาระที่ตนมีสวนไดเสีย และ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานเสนอใหคณะกรรมการทราบ
ทุกเดือน  

8. กรรมการที่ไมเปนผูบริหารจะประชุมระหวาง
กันเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ  
และแจงใหประธานเจาหนาที่บริหารทราบถึง 
ผลการประชุมดวย  

  ทัง้นี ้จำนวนครัง้ทีเ่ขาประชมุของคณะกรรมการ
บริษัทไดแสดงไวแลวในหัวขอ 1.1 คณะกรรมการ
บริษัท 
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6. สำนักเลขานุการบริษัท 
  บริษัทไดแตงตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
เพื่อทำหนาที่จัดทำและจัดเก็บรักษาเอกสาร รายงาน
การประชุม รวมทั้งรายงานการมีสวนไดเสียของ
กรรมการและผูบริหาร และการอื่นใดที่เกี่ยวของ โดย
เลขานุการบริษัทยังเปนผูทำหนาที่ใหคำแนะนำกฎ
ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทควรทราบ โดยเปนไปตามบทบาท
หนาที่ของเลขานุการบริษัทตามที่บริษัทไดกำหนดไว 
นอกจากนั้น ยังเปนผูมีหนาที่ดูแล และจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุด
ยอยตางๆ รวมถึงการประชุมผูถือหุน โดยเลขานุการ
บริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท 
รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะ
กรรมการ และมติที่ประชุมผูถือหุน 

 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  บริษัทเห็นวาการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการเปนขั้นตอนที่สำคัญตามแนวปฏิบัติ 
ที่ดี (Best Practice) และนำไปสูการพัฒนาตามแนวทาง
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจัดใหมีการประเมินผล
การปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ
ชุดยอยทุกคณะ และกรรมการเปนรายบุคคล อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชุดยอยไดใชเปนกรอบในการพิจารณา
ทบทวนการปฏิบัติหนาที่ในประเด็นตางๆ ระหวางป
ที่ผานมาวาไดมีการกำกับดูแลอยางเพียงพอตาม
อำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไวในกฎบัตรหรือไม โดยมี
กระบวนการและหลักเกณฑในการประเมินผลงาน 
ดังนี้  
1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามอบ

หมายใหสำนักเลขานุการบริษัทเปนตัวแทนจัดสง
แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ไปยัง
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 
เพือ่ทำการประเมนิตนเอง ซึง่แบบประเมนินีเ้ปนไป
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และปรับปรุงเพิ่มเติมตามคำแนะนำของคณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เพื่อให
สอดคลองกับลักษณะธุรกิจของบริษัท ซึ่งแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถแบงไดเปน 3 
รูปแบบ คือ 
ก. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

ทั้งคณะ 
ข. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการชุดยอยแตละชุด 
ค. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการโดยตนเองเปนรายบุคคล  
2. เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานทั้งหมด แลวจะทำการสรุปผล
คะแนน พรอมเปดเผยกระบวนการและหลัก
เกณฑในการประเมิน เพื่อนำเสนอตอคณะกรรม
การบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา  

3. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จะนำ 
เสนอผลการประเมินทั้งหมดตอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา และนำไปใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาการดำเนินงานของคณะกรรมการใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
กรรมการรายบุคคลตอไป 

 
  นอกจากนี้ บริษัทกำหนดใหมีการประเมินโดยมี 

ที่ปรึกษาภายนอกมาชวยในการกำหนดแนวทาง  
และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน อยางนอยทุกๆ 
3 ป เพื่อใหการประเมินเปนไปอยางโปรงใส และ 
เชื่อถือได โดยในป 2558 บริษัทไดวาจางบริษัท AON 
Hewitt ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Third Party) 
มาทำการประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเปน
ครั้งแรก 

 
  ในป 2560 เลขานุการบริษัทไดจัดสงแบบประเมิน

ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการทั้งคณะและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเปนรายบุคคล
ใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
ทุกคณะ เพื่อทำการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ
ป 2560 โดยมีหลักเกณฑและผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
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คณะกรรมการบริษัท 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 7 หัวขอ ไดแก (1) นโยบายของคณะกรรมการ (2) โครงสราง
และคุณสมบัติของคณะกรรมการ (3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) การ
ประชุมคณะกรรมการ (5) การทำหนาที่ของกรรมการ (6) ความสัมพันธกับฝายจัดการ (7) การพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 5 หัวขอ ไดแก (1) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการบริษัท (2) ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับองคกร (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) ความสัมพันธ
กับคณะผูบริหาร (5) การปฏิบัติหนาที่ของทานในฐานะกรรมการ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 2 หัวขอ ไดแก (1) การทำหนาที่โดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (2) การปฏิบัติหนาที่เฉพาะดานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบ ประกอบดวย (2.1) 
การสอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ (2.2) การสอบทานดานการ
ควบคุมภายใน และความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน (2.3) การสอบทานใหบริษัทปฏิบัติ
ตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท (2.4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่
เปนผูสอบบัญชีของบริษัท (2.5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน (2.6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 3 หัวขอ ไดแก (1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
ประกอบดวย (1.1) กรรมการมีคุณสมบัติ ความรู และประสบการณที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  
(1.2) กรรมการมคีณุสมบตั ิความรู และประสบการณทีเ่หมาะสมกบับทบาททีไ่ดรบัมอบหมาย (2) การประชมุ
ของคณะกรรมการ ประกอบดวย (2.1) กรรมการไดศึกษาเอกสารและขอมูลกอนการประชุม (2.2) ระหวาง
การประชุม กรรมการไดใหความเห็นที่เปนประโยชนตอที่ประชุมอยางเหมาะสม (2.3) กรรมการไดงดเวน
การเขารวมประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีสวนไดเสีย (2.4) ประธานกรรมการหรือบุคคลที่
ดำเนินการเปนประธานในที่ประชุม ไดกำกับใหการประชุมดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และ (3) บทบาท 
หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบดวย (3.1) ไดปฏิบัติหนาที่ของกรรมการตามที่
กฎหมาย กฎเกณฑ และกฎบตัร (Charter) ไดกำหนดไวอยางมปีระสทิธภิาพ (3.2) มเีวลาและทุมเทในการปฏบิตัิ
หนาที่ใหกับบริษัท (3.3) ไมแทรกแซงการทำงานของฝายจัดการ (3.4) มีการควบคุมและติดตามการดำเนิน
การของฝายจัดการอยางเหมาะสม (3.5) พัฒนาและเรียนรูเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา 
 
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 5 หัวขอ ไดแก (1) ความพรอมของคณะกรรมการกำหนดคา
ตอบแทน (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพจิารณา (3) การตดิตามและการประเมนิผล (4) การประชมุ
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน (5) การทำหนาที่ของประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 10 หัวขอ ไดแก (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
(2) ความเขาใจในบทบาทหนาทีข่องตนตามกฎบตัร (3) การกำหนดบทบาทหนาทีอ่ยางชดัเจน (4) ความสมัพนัธ
ที่ดีระหวางกัน (5) มีกระบวนการพิจารณากำหนดคาตอบแทนสำหรับกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่
เหมาะสม สอดคลองกับผลประกอบการธุรกิจและระดับคาตอบแทนในอุตสาหกรรม (6) มีกระบวนการที่
เหมาะสมในการประเมินประธานกรรมการบริหาร (7) จัดสรรเวลาในการพิจาณาหลักเกณฑและ
กระบวนการในการพิจารณาที่เหมาะสม (8) มีการจัดสรรเวลาในการพิจารณาแนวทางแกไขหากไมเปนไป
ตามกฎเกณฑที่กำหนดอยางเพียงพอ (9) มีการเตรียมตัวกอนการประชุมทุกครั้ง (10) กรรมการสามารถ
แสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
 

 
 

 
3.74 / 4.00 

 
 
 
 

 
3.80 / 4.00 

 
 
 
 

 
 

2.82 / 3.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.84 / 4.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
2.98 / 3.00 

 
 
 
 

 
4.67 / 5.00 
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 5 หัวขอ ไดแก (1) ความพรอมของคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา (2) การกำหนดนโยบายและกระบวนการพิจารณา (3) การติดตามและการประเมินผล 
(4) การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (5) การทำหนาที่ของประธานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 9 หัวขอ ไดแก (1) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ  
(2) ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนตามกฎบัตร (3) การกำหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน (4) ความ
สัมพันธที่ดีระหวางกัน (5) มีกระบวนการพิจารณาสรรหาและแตงตั้งบุคคลที่จะเขามาดำรงตำแหนง
กรรมการและผูบริหารระดับสูงอยางรอบคอบ สอดคลองกับหลักเกณฑและความตองการของบริษัท  
(6) มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ 
(7) จัดสรรเวลาในการพิจารณานโยบายการกำกับดูแลกิจการอยางเหมาะสมเพียงพอ (8) มีการเตรียมตัว
กอนการประชุม (9) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปนอิสระและปราศจากอคติ 
 
คณะกรรมการบริหาร 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 4 หัวขอ ไดแก (1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะ
กรรมการบริหาร (2) การดำเนินการประชุม (3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ (4) ความรูและทักษะ
ในการวิเคราะหเฉพาะทาง 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 14 หัวขอ ไดแก (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน 
โดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแกไขปญหาของคณะกรรมการบริหาร (3) ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนตามกฎบัตร (4) ความเขาใจในกลยุทธของบริษัท (5) ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
(6) การกำหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรร
เวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางขององคกรอยางเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาใน
การพิจารณาในเรื่องผลการดำเนินการของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาใน
เรื่องแนวทางการแกไขการดำเนินงาน หากไมเปนไปตามกำหนดอยางเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการ 
มีการเตรียมตัวกอนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ  
(13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางปราศจากอคติ (14) ประธานเปดโอกาสและสนับสนุนให
กรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 5 หัวขอ ไดแก (1) องคประกอบและคุณภาพ (2) ความเขาใจ 
ในธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ (3) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ (4) กิจกรรมการตรวจสอบ  
(5) กิจกรรมการสื่อสาร 
 
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 14 หัวขอ ไดแก (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน  
(2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแกไขปญหา (3) ความเขาใจในบทบาทหนาที่ตามที่กำหนดในกฎบัตร 
(4) ความเขาใจในนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของบริษัท (5) ความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
(6) การกำหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมินผลงาน (8) จัดสรร
เวลาในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององคกรอยางเพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลา
ในการพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง มาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่สำคัญอยางเพียงพอและ 
เหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องแนวทางการแกไขการดำเนินงาน หากไมเปนไปตาม
กำหนดอยางเพียงพอและเหมาะสม (11) กรรมการมีการเตรียมตัวกอนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการ
สามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางปราศจากอคติ 
(14) ประธานเปดโอกาสและสนับสนุนใหกรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

 
 

 
2.88 / 3.00 

 
 
 
 

 
4.93 / 5.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.67 / 4.00 
 
 
 

 
3.73 / 4.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.11 / 4.00 
 
 
 

 
4.19 / 5.00 
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8. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
  บริษัทไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหารไวอยางชัดเจน ในระดับที่เหมาะสมกับ
หนาที่และความรับผิดชอบ รวมถึงสอดคลองกับ 
คาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและ
บริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกันแลว โดยพิจารณาเปรียบ
เทียบกับผลการสำรวจคาตอบแทนที่จัดทำขึ้น 
โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
และทำการปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยัง
จัดใหมีคาตอบแทนเพิ่มเติมเมื่อกรรมการตองรับ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบในคณะกรรมการ 
ชุดยอย ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะตองอยูในระดับที่
เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการ
ที่มีคุณภาพไว 

 
(1) กรรมการบริษัทที่เปนพนักงาน หรือผูบริหาร 

ของบริษัท หรือของผูถือหุน จะไมมีสิทธิไดรับ 
คาตอบแทนในฐานะกรรมการ หรือกรรมการ 
ชุดยอย 

 
(2) คาตอบแทนของผูบริหาร ประกอบดวยเงินเดือน 

โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลตอบแทน
อื่นๆ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะเชื่อมโยงกับผล
การดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารเปนเกณฑ 

 

 ประเภทของคณะกรรมการ และเกณฑการประเมิน ผลการประเมิน 

คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  
การประเมินทั้งคณะ 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 6 หัวขอ ไดแก (1) ดานความพรอมของคณะกรรมการ 
การพัฒนาอยางยั่งยืน (2) ดานการกำหนดกลยุทธ (3) ดานการบริหารความเสี่ยง (4) ดานกรอบการ 
ดำเนินงานการพัฒนาอยางยั่งยืน (5) ดานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน (6) ดานการทำ
หนาที่ของประธานคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  
การประเมินตนเองรายบุคคล 
รูปแบบหลักเกณฑการประเมินแบงออกเปน 14 หัวขอ ไดแก (1) ความพึงพอใจในเรื่องผลการดำเนินงาน
โดยรวม (2) ความพึงพอใจในเรื่องการดำเนินการแกไขปญหา (3) ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนตาม
กฎบัตร (4) ความเขาใจในกลยุทธการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัท (5) ความสัมพันธที่ดีระหวางกันของ
คณะกรรมการ (6) การกำหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจน (7) มีกระบวนการที่เหมาะสมในการประเมิน 
ผลงาน (8) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องนโยบายและทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกรอยาง
เพียงพอและเหมาะสม (9) จัดสรรเวลาในการพิจารณาในเรื่องการจัดทำรายงานการพัฒนาอยางยั่งยืน  
และผลการดำเนินการพัฒนาอยางยั่งยืนอื่นๆ ของบริษัทเพียงพอและเหมาะสม (10) จัดสรรเวลาในการ
พิจารณาในเรื่องแนวทางการแกไขการดำเนินงาน หากไมเปนไปตามกำหนดอยางเพียงพอและเหมาะสม 
(11) กรรมการมีการเตรียมตัวกอนการประชุมทุกครั้ง (12) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางเปน
อิสระ (13) กรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นอยางปราศจากอคติ (14) ประธานเปดโอกาสและ
สนับสนุนใหกรรมการทุกทานแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 

 
  

2.81 / 3.00 
 
 
  
 

4.39 / 5.00 

(3) คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน บริษัทมีโครงการ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ตอกรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่งเปน
นโยบายคาตอบแทนแบบระยะยาว แตละ
โครงการมีอายุ 5 ป เพื่อเปนแรงจูงใจและ
ตอบแทนการปฏิบัติงาน 

 
  รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ไดเปดเผยไวแลวในขอ 1.4 คาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร 

 
9. การปฐมนิ เทศและการพัฒนาความรู ส ำหรับ

กรรมการและผูบริหาร 
  บริษัทไดจัดทำคูมือสำหรับกรรมการ ซึ่งประกอบ

ดวย ขอมูลบริษัท ขอบังคับบริษัท นโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ นโยบายตอตานการทุจริต และกฎเกณฑ
ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ เพื่อชวยใหกรรมการสามารถทำหนาที่ 
และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ 

 
  สำหรับกรรมการและผูบริหารที่ไดรับตำแหนง

ใหม บริษัทไดจัดใหมีการใหขอมูลที่เกี่ยวของบริษัท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย
อยางเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนและเปด
โอกาสใหกรรมการและผูบริหารไดรับการอบรมและ
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สัมมนา เพื่อพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการอบรมในหลักสูตร ที่จัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

 

  ในป 2560 มีกรรมการและผูบริหารของบริษัทได
เขารับการอบรมและรวมสัมมนา เพื่อพัฒนาความรู
สำหรับกรรมการและผูบริหาร ดังนี้ 

 กรรมการ / ผูบริหาร หลักสูตรการอบรมหรือสัมมนา  
1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา งานประกาศเจตนารมณภาครัฐ และเอกชนในการตอตาน 
 ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) การใหสินบน จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.  
2. นางชรินทร วงศภูธร Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน  
3. นายสมประสงค บุญยะชัย Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการ and “Financial Innovation - Technology and Trend”  
4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดคาตอบแทน  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และกรรมการบริหาร  
5. นายอเนก พนาอภิชน Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการ และกรรมการบริหาร and “Financial Innovation - Technology and Trend”  
6. นางภัทรียา เบญจพลชัย Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
7. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการ กรรมการบริหาร  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และประธานเจาหนาที่บริหาร  
8. นายเกว็ก บัค ไช Intouch Annual Board Seminar: “Succession Planning” 
 กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  and “Financial Innovation - Technology and Trend” 
 และกรรมการบริหาร  
9. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง - BNCP: Board Nomination and Compensation Program 
 (เลขานุการบริษัท)   รุนที่ 1/2560 
  - TMA: Management Development Program รุนที่ 26/2560 
  - ITD World: Change your habits, change your world  
   รุน 2560 

 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่
บริหาร (Chief Executive Officer) 

  บริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกำหนดคา
ตอบแทนเปนผูดำเนินการ จัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารเปนประจำ
ทุกป โดยใชบรรทัดฐานที่ไดตกลงกันไวลวงหนาตาม
เกณฑที่เปนรูปธรรม รวมทั้งผลปฏิบัติงานทางการ
เงิน และผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดมีการกำหนดเกณฑการ
ประเมินไวเปน 7 สวน คือ 

สวนที่ 1. การประเมินดานภาวะผูนำ 
สวนที่ 2. การประเมินดานการบริหารจัดการดานการเงิน 
สวนที่ 3. การประเมินดานทักษะและทัศนคติ 
สวนที่ 4. การประเมินดานความสำเร็จของงานที่สำคัญ 

 ตามเปาหมายในระยะเวลามากกวา 12 เดือน  
 ที่ผานมา 

สวนที่ 5. การประเมินดานการตัดสินใจที่สำคัญในรอบ 
 ระยะเวลา 12 เดือน ที่ผานมา 

สวนที่ 6. การประเมินดานความเตรียมพรอมสำหรับ 
 ความทาทายที่สำคัญในอนาคต 

สวนที่ 7. การประเมินดานอื่นๆ 
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  ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกลาวจะนำไปสูการ
พิจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหาร
ในแตละป และจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
11. การติดตอสื่อสารกับฝายบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนใหผูบริหารระดับ

กรรมการผูอำนวยการ และรองกรรมการผูอำนวย
การ เขารวมการประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดย
เปนผูนำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทสามารถ
เขาถึง ติดตอสื่อสารกับฝายบริหาร และเลขานุการ
บริษัท รวมถึงไดรับทราบขอมูลความคิดเห็นจาก 
ผูบริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง แตการเขาถึง 
และติดตอสื่อสารนั้นตองไมเปนการกาวกายหรือ
แทรกแซงตอการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ขณะ
เดียวกันผูบริหารก็มีโอกาสไดเรียนรู และทำความ
เขาใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัทไปพรอมกัน 

 
12. การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นและตระหนักถึง

ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก จึง
ไดกำหนดใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และผู
บริหารระดับสูงตั้งแตระดับรองกรรมการผูอำนวย
การขึ้นไป (EVP) ที่รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่
บริหาร (CEO) ของบริษัท ตามหลักเกณฑที่กำหนด 
รวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกลาวเปนประจำทุกป
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

2.2 คณะกรรมการชุดยอย 
 
ตามโครงสรางการดำเนินงานของบริษัท นอกจากจะมี
คณะกรรมการบริษัทแลว คณะกรรมการบริษัทยังได
พิจารณาและอนุมัติในการจัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย
จำนวน 6 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการการพัฒนาอยาง 
ยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการแตละชุดนั้นมีบทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
  คณะกรรมการตรวจสอบตองประกอบดวย

กรรมการอยางนอย 3 คน ซึ่งทุกคนตองเปนกรรมการ
อิสระ โดยอยางนอย 1 คน ตองมีความรูและ
ประสบการณดานการบัญชีหรือการเงินอยางเพียง
พอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนา
เชื่อถือของงบการเงินได ซึ่งเปนไปตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะ
กรรมการกำกับตลาดทุน และใหคณะกรรมการ
บริษัทเลือกและแตงตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่ง
เปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายในเปนเลขานุการคณะ
กรรมการตรวจสอบ 

 
  กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหนง

คราวละ 3 ป กรรมการตรวจสอบซึ่งพนจากตำแหนง
ตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได แตตองไม
เกิน 3 วาระติดตอกัน เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะ
เห็นเปนอยางอื่น 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระจำนวน 4 ทาน โดยมีรายนาม 
ดังตอไปนี้ 

 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี (1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
2. นางชรินทร วงศภูธร (1) กรรมการตรวจสอบ  
3. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการตรวจสอบ  
4. นางภัทรียา เบญจพลชัย (1) กรรมการตรวจสอบ 

 
หมายเหตุ (1) ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี นางชรินทร วงศภูธร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เปนผูมีความรู และประสบการณเพียงพอในการทำ 

  หนาที่สอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินบริษัท 
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 คณะกรรมการตรวจสอบตองมีการประชุมอยางนอย
ปละ 8 ครั้ง และตองมีคณะกรรมการตรวจสอบมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง จึงจะ
เปนองคประชุม โดยในป 2560 มีการประชุมจำนวนทั้ง
สิ้น 12 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท (โปรดดู
รายละเอียดในหัวขอ “การเขาประชุมคณะกรรมการชุด
ยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหนาที่เปน
ลายลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ
มีการสอบทานและปรับปรุงเปนประจำทุกป ดังนี้  
• สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองและ

เพียงพอ  
• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (System 

of Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และใหมี
การประเมนิผลการปฏบิตังิานตรวจสอบของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล พิจารณาความ
เพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเปน
อิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการแตงตั้ง โยกยาย ความดีความชอบ 
และการเลกิจางหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายในหรอื
หนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบตอการตรวจสอบภายใน  

• สอบทานใหมี ระบบงาน เชิ งป องกันและ เปน
ประโยชนใหกับหนวยงานเพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น  

• สอบทานใหบรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรพัย
และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
ของบริษัท  

• สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
งานรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับและกฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะการปรับปรุง
ระบบใหมีความปลอดภัยและทันสมัยอยูเสมอ  

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งและเลิกจางบุคคลที่มี
ความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี และ
เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขา
รวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

• สอบทานความเปนอิสระของผูสอบบัญชีและ
พิจารณานโยบายการรับบริการอื่นที่มิใชการสอบบัญชี
จากสำนักสอบบัญชีเดียวกัน รวมทั้งการประสานงาน
ของผูสอบบัญชีและหนวยงานตรวจสอบภายใน  

• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย 
และขอกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจ
วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท  

• พิจารณารายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสินที่มี
นัยสำคัญใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และพิจารณาการเปดเผยขอมูลของ
บริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการไดมา
และจำหนายไปซึ่งทรัพยสินใหมีความถูกตองครบถวน  

• สอบทานใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
นำผลการประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของบริษัทยอยและบริษัทรวมมา
เปนสวนหนึ่งในการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัท  

• จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงาน 
ในเรื่องการทุจริตหรือรายการผิดปกติ เกี่ ยวกับ 
งบการเงิน และสอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริต
และกำหนดมาตรการปองกันภายในองคกร  

• กำกับดูแลใหมีการพัฒนาระบบควบคุมภายในเกี่ยว
กับการจัดทำงบการเงินใหถูกตองเชื่อถือได และใหมี
ระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและวิธี
ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การ
รักษาความนาเชื่อถือ (integrity) และความพรอมใช
ของขอมูล (availability) รวมทั้งการจัดการขอมูลที่
อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย  

• จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปด
เผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงาน 
ดังกลาวตองลงนามโดย ประธานคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย  
ดังตอไปนี้  
1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวน เปนที่

เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท  
2. ความเห็นเกี่ ยวกับความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงการปองกันการเกิดโอกาสทุจริต  
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3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยหรือกฎหมายที่
เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท  

4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี  
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและการทุจริต  
6. ความเห็นเกี่ยวกับชองทางที่อาจทำใหเกิดการทุจริต  
7. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน  

8. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร  

9. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควร
ทราบภายใตขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

• รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการบริษัททราบ อยางนอยปละ 4 ครั้ง  

• พจิารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหนาทีค่วามรบัผดิชอบ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนประจำทุกป  

• ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากพบหรือมีขอสงสัยวา มีรายการหรือการกระทำ
ดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการ
ของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  
1. รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  
2. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่

สำคัญในระบบควบคุมภายใน  
3. การฝ าฝนกฎหมายว าด วยหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจของบริษัท 

 
 หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดำเนิน
การใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามี
รายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งตอสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

• ในกรณีที่ผูสอบบัญชีพบพฤติการณอันควรสงสัยวา 
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของบริษัทไดกระทำความผิดตามที่
กฎหมายระบุและไดแจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ
ดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททราบ 
และเพื่อดำเนินการตรวจสอบตอไปโดยไมชักชา และ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ
เบื้ องตนใหแกสำนักงานคณะกรรมการกำกับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และผูสอบบัญชีทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากผูสอบบัญชี พฤติการณอันควรสงสัยที่
ตองแจงดังกลาว และวิธีการเพื่อใหไดซึ่งขอเท็จจริง
เกี่ยวกับพฤติการณนั้น ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  

• กรรมการตรวจสอบควรไดรับการอบรมและเสริม
สรางความรูอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอในเรื่องที่
เกี่ ยวของกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ  

• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือคณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหนาที่ ใหคณะ
กรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร 
หัวหนาหนวยงานหรือพนักงานของบริษัทหารือหรือ
ตอบคำถามของคณะกรรมการตรวจสอบและใหมีอำนาจ
วาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของ
บริษัทมาใหความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเปน 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขต
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะ
กรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบ
การดำเนินงานของบริษัทโดยตรงตอผูถือหุน ผูมีสวน 
ไดเสีย และบุคคลทั่วไป 
 
(2) คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน (Compensation 

Committee)  
  คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนประกอบดวย

กรรมการอยางนอย 3 คน และมีกรรมการอิสระ 
เปนสวนใหญ โดยประธานคณะกรรมการตองเปน
กรรมการอิสระและไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ทั้งนี้ ใหเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำ
หนาที่ เปนเลขานุการของคณะกรรมการกำหนด 
คาตอบแทน เวนแตคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน
จะมอบหมายเปนอยางอื่น 
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  กรรมการกำหนดคาตอบแทนมีวาระการดำรง
ตำแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการกำหนดคา
ตอบแทนซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับ 

แตงตั้งใหมอีกได แตไมเกิน 3 วาระติดตอกัน เวนแต
คณะกรรมการบริษัทจะเห็นวามีความจำเปนตองขอ
ใหดำรงตำแหนงตอไป 

 

 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนตองมีการประชุม
อยางนอยปละ 2 ครั้ง ซึ่งตองมีกรรมการมาประชุมเกิน
กว ากึ่ งหนึ่ งของจำนวนกรรมการทั้ งหมดที่ คณะ
กรรมการบริษัทแตงตั้ง จึงจะเปนองคประชุม โดยในป 
2560 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงานตอ
คณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การ
เขาประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกำหนด 
คาตอบแทน  
 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนมีขอบเขตอำนาจ
หนาที่เปนลายลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการกำหนดคาตอบแทน ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ดังนี้  
• กำหนดค าตอบแทนที่ เหมาะสมเมื่ อ เที ยบกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน และสมเหตุสมผล ทั้งที่เปนตัว
เงินและมิใชตัวเงินเพื่อจูงใจ และรักษาคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทใหอยูตอไป  

• จัดทำหลักเกณฑและนโยบายในการกำหนดคา
ตอบแทนของคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง 
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
และ/หรือ นำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติตามแต
กรณี  

• พิจารณาใหความเห็นชอบการกำหนดคาตอบแทน
รายปของกรรมการเพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอตอที่ประชุมผูถือ
หุนอนุมัติแลวแตกรณี  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวยคณะกรรมการจำนวน 3 ทาน โดยมี
รายนามดังตอไปนี้ 

 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นางชรินทร วงศภูธร ประธานคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน  
2.  ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการกำหนดคาตอบแทน  
3.  นายประเสริฐ บุญสัมพันธ (1) กรรมการกำหนดคาตอบแทน 

 
หมายเหตุ (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทนนายฟลิป เชียง ชองแทน ที่ลาออกจากตำแหนง  
  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  
  เปนตนไป 

 
• พิจารณาสอบทานผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อใช

ประกอบการพิจารณาอนุมัติจายเงินโบนัสประจำป
ของบริษัทตามผลการชี้ วัดการปฏิบัติ งานและ
พิจารณาโบนัส และการปรับเพิ่มเงินเดือนประจำป
ของผูบริหารระดับสูง (สูงกวาระดับ 15 ขึ้นไป) และ
นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ  

• พิจารณาสอบทานขอเสนอของฝายจัดการเรื่องปรับ
นโยบายการจายเงินโบนัสพิเศษ (Special Bonus) และ
นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

• พิจารณาใหความเห็นชอบแผน EV Bonus (Economic 
Value Bonus) และหลักเกณฑตางๆ ในการดำเนิน
การตามแผน EV Bonus รวมทั้งใหความเห็นชอบการ
จัดสรร EV Bonus ประจำปใหกับผูบริหารของบริษัท
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา  

• พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด ในกรณีที่มีปญหาหรือขอขัด
แยงเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผน EV Bonus และ
รายงานใหคณะกรรมการทราบ  

• พิจารณาและใหความเห็นชอบผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานเพื่อกำหนดเงินโบนัสประจำป EV Bonus 
และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปใหแกประธาน 
เจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัท เพื่อเสนอให
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ  

• พจิารณาทบทวนโครงสรางเงนิเดอืนและแผนคาตอบแทน
อื่นๆ ของผูบริหารระดับสูง (สูงกวาระดับ 15 ขึ้นไป) 
เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

• พิจารณาเห็นชอบแผนเกษียณอายุกอนกำหนดของ 
ผูบริหารระดับสูง (สูงกวาระดับ 15 ขึ้นไป) เพื่อนำ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  
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• รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเปนประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญ
ตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรไดรับทราบ  

• รายงานผลการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรในปที่ผานมา
ตอผูถือหุน เชน ในรายงานประจำป หรือตอบคำถาม
ในการประชุมผูถือหุน รวมถึง รายงานนโยบายดาน
คาตอบแทนกรรมการ หลักการ/เหตุผล และวัตถุ 
ประสงคของนโยบายโดยเปดเผยไวในรายงานประจำป  

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเปนประจำทุกป  
• มีอำนาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือบุคคลใดที่

เกี่ยวของของบริษัทมาใหความเห็น เขารวมประชุม
หรือใหขอมูลที่เกี่ยวของ  

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 
(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (Governance 

and Nomination Committee)  
  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาประกอบ

ดวยกรรมการอยางนอย 3 คน โดยเปนกรรมการ
อิสระไมนอยกวารอยละ 50 โดยใหคณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำ
หนาที่ เปนเลขานุการของคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา เวนแตคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาจะมอบหมายเปนอยางอื่น 

 
  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีวาระการ

ดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และกรรมการบรรษัทภิ
บาลและสรรหาซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจได
รับการแตงตั้งใหมอีกได แตไมเกิน 3 วาระติดตอกัน 
เวนแตคณะกรรมการจะเห็นวามีความจำเปนตองขอ
ใหดำรงตำแหนงตอไป 

 

• พิจารณาเห็นชอบเรื่องการจางงานและคาตอบแทน
ของผูบริหารระดับสูง (สูงกวาระดับ 15 ขึ้นไป ซึ่ง
รวมถึง เรื่องการจาง/แตงตั้ง ปรับลำดับขั้น ปรับเงิน
พิเศษ และคาตอบแทนพิเศษอื่นๆ เพื่อนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

• หากมีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน)ใหแกกรรมการและพนักงาน 
คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนควรพิจารณาให
เงื่อนไขตางๆ เปนไปเพื่อจูงใจใหกรรมการและ 
พนักงานปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มใหผูถือหุน
ในระยะยาว และสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
ไดอยางแทจริง และตองเปนธรรมตอผูถือหุนดวย 
นอกจากนี้ หากมีกรรมการ หรือพนักงานรายใดจะได
รับการจัดสรรหลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ของ
จำนวนหลักทรัพยทั้งหมดที่จะจัดสรร คณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทน ตองพิจารณาความเหมาะสม
และใหความเห็นชอบ อยางไรก็ตาม ตองไมมี
กรรมการรายใดในคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน 
ที่จะไดรับจัดสรรหลักทรัพยเกินกวารอยละ 5 ดวย  
ถึงจะมีสิทธิในการใหความเห็นชอบ  

• คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนรับผิดชอบตอ
คณะกรรมการบริษัทและมีหนาที่ใหคำชี้แจงตอบ
คำถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการในการ
ประชุมผูถือหุน  

• วาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเปนอิสระ เพื่อให
ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเปน  

• พิจารณาทบทวนและประเมินความเพียงพอของ
กฎบัตร และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน โดยมี
รายนามดังตอไปนี้ 

 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
2. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
3. นายเกว็ก บัค ไช (1) กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 
หมายเหตุ (1) นายเกว็ก บัค ไช ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทนนาย ฟลิป เชียง ชองแทน ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
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 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาตองมีการ
ประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยตองมีกรรมการมา
ประชุมเกินกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่
คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งจึงจะเปนองคประชุม ในป 
2560 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง และรายงาน 
ตอคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ 
“การเขาประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา  
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหามีขอบเขต
อำนาจหนาที่เปนลายลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตร
ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ 
 
ดานการพิจารณาสรรหา  
• กำหนดหลักเกณฑและนโยบายในการสรรหาคณะ

กรรมการ และกรรมการชุดยอยของบริษัท  
• พิจารณาสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหนงกรรมการ 
โดยพิจารณาองคประกอบของคณะกรรมการจาก
ประสบการณ ทักษะ ความรู ความชำนาญเฉพาะดาน
อยางนอยดานหนึ่งดานใด ตองเปนผูที่พรอมอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทอยางเต็มที่ 
และตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย รวมถึง
ตองสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท นอกจากนี้ ในการสรรหาคณะกรรมการ คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา อาจใชบริการ
บริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) 
และ/หรือ ใชฐานขอมูลจากทำเนียบกรรมการ (IOD 
Chartered Director) เพื่อนำมาประกอบการพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร เพื่อสรรหาบุคคลที่จะมาดำรง
ตำแหนงกรรมการบริษัท ตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและเสนอขออนุมัติแตงตั้งตอที่ประชุมผูถือ
หุน หรือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ  

• พิจารณาสรรหาผูที่ เหมาะสมที่จะดำรงตำแหนง
ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่
บริหาร ในกรณีที่มีตำแหนงวางลง และนำเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อแตงตั้งตอไป  

• พิจารณาเสนออนุมัติแตงตั้งบุคคลที่จะดำรงตำแหนง
เปนกรรมการ และประธานคณะกรรมการชุดยอย
ตางๆ ตอคณะกรรมการบริษัท  

• พิจารณาเสนอชื่อบุคคลของบริษัทที่จะไปดำรง
ตำแหนงเปนกรรมการในบริษัทยอย บริษัทรวม 
บริษัทรวม และบริษัทรวมคาของบริษัท  

• คณะกรรมการสรรหาไดเปดเผยนโยบายและราย
ละเอียดของกระบวนการสรรหาในรายงานประจำป 

 
ดานบรรษัทภิบาล  
• กำหนดนโยบายการปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้ง พิจารณา
ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
ทุกๆ ป พรอมเสนอปรับปรุงแกไขนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ  

• จัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม สงเสริมให
กรรมการไดรับการอบรมและพัฒนาความรูอยาง 
ตอเนื่อง เพื่อชวยใหกรรมการสามารถทำหนาที่  
และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ  

• พิจารณากำหนดหลักเกณฑในการสืบทอดผูบริหาร
ระดับสูง ตั้งแตระดับหัวหนาคณะผูบริหารดานตางๆ 
(UC) ที่รายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร 
(CEO) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
เปนประจำทุกป อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

• จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการแตละชุด (รวม
ทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรม
การบรรษัทภิบาลและสรรหา) และกรรมการแตละ
คนตลอดจนทำหนาที่สอบทานผลการประเมินของ
คณะกรรมการแตละชุด และรายงานผลตอคณะ
กรรมการบริษัท  

• จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประธาน 
เจาหนาที่บริหาร (CEO) เปนประจำทุกป และรายงาน
ผลตอคณะกรรมการบริษัท  

• วาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเปนอิสระ เพื่อให
ความเห็น หรือคำแนะนำตามความจำเปนตามระเบียบ
ขอบังคับของบริษัท  

• พิจารณาทบทวน และประเมินความเพียงพอของ
กฎบัตรนี้ และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลง  

• รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญใหคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบเปนประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญ
ตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรไดรับทราบ  

• ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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(4) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 
  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการ

อยางนอย 5 คน ที่มีประสบการณและคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะ
กรรมการบริษัททำหนาที่เปนเลขานุการของคณะ
กรรมการบริหาร เวนแตคณะกรรมการบริหารจะ
มอบหมายเปนอยางอื่น 

 
  กรรมการบริหารตองเปนบุคคลที่มีความรู ความ

สามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต มีจริยธรรมในการ

ดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู 
ความสามารถ และปฏิบัติหนาที่ใหแกบริษัทได รวม
ถึงตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ กรรมการบริหารไมสามารถ
ประกอบกิจการ เขาเปนหุนสวน หรือเขาเปน
กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทำเพื่อ
ประโยชนของตนเอง หรือประโยชนของบุคคลอื่น 
เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการจำนวน 5 ทาน โดยมีรายนามดังตอไปนี้ 
 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานคณะกรรมการบริหาร  
2. นายเกว็ก บัค ไช กรรมการบริหาร  
3. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ กรรมการบริหาร  
4. นายเอนก พนาอภิชน กรรมการบริหาร  
5. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหาร 

 
หมายเหตุ นายฟลิป เชียง ชอง แทน ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เปนตนไป 
 

 คณะกรรมการบริหารตองมีการประชุมอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง โดยตองมีกรรมการบริหารมาประชุมเกิน
กวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารที่คณะกรรมการ
บริษัทแตงตั้งจึงจะเปนองคประชุม ในป 2560 มีการ
ประชุมจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง และรายงานตอคณะ
กรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การเขา
ประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร  
 คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหนาที่เปนลาย
ลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริหาร ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้  
• พิจารณาและนำเสนอเปาหมาย แผนธุรกิจ และงบ

ประมาณของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท กำกับ
ดูแลการดำเนินงานของบริษัทใหเปนไปตามวิสัยทัศน 
พันธกิจ กลยุทธ และนโยบายของคณะกรรมการ
บริษัท กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับของบริษัท 
และเงื่อนไขพันธะสัญญาที่ผูกพันบริษัท  

• กำหนดแนวทางการดำเนินการ การพัฒนา และการ
ขยายธุรกิจใหเปนไปตามแนววิสัยทัศน พันธะกิจ 
กลยุทธ นโยบาย และมติของคณะกรรมการบริษัท  

• กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน
ของบริษัท และรายงานผลการดำเนินงาน พรอมวิธี
แกไขถาผลประกอบการไมเปนไปตามเปาหมายให
กรรมการบริษัทรับทราบเปนประจำทุกเดือน  

• แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม  
• พิจารณาและใหความเห็นแกคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท  
• พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการ

ลงทุนและจำหนายทรัพยสิน การบริหารทรัพยากร
บุคคล การเงินและการบริหารเงิน การบริหารงาน
ทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท 
ภายในขอบเขตอำนาจที่ ได รับอนุมัติ จากคณะ
กรรมการบริษัท  

• แตงตั้งผูบริหารบริษัท เพื่อปฏิบัติหนาที่ทุกตำแหนง
ตามอำนาจบริหารบุคคล และกลั่นกรองแตงตั้ง 
ผูบริหารระดับสูง (UC) ขึ้นไป เพื่อขออนุมัติตอคณะ
กรรมการ  

• พิจารณาและใหความเห็นตอเรื่องที่ตองผานการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเวนในกิจกรรม
ใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไดมอบหมายใหคณะ
กรรมการชุดอื่นเปนผูดำเนินการไวแลว  
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• พิจารณาและสอบทานการบริหารความเสี่ยง และ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

• คณะกรรมการบริหารอาจมอบอำนาจชวงใหผูบริหาร 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีอำนาจในการดำเนินการ
ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่งตามทีค่ณะกรรมการ
บริหารพิจารณาเห็นสมควรได การอนุมัติรายการของ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ การมอบอำนาจชวง
ตองไมเปนการอนุมัติรายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือ
รายการที่คณะกรรมการบริหารมีสวนไดเสีย ตามที่
กำหนดในขอบังคับของบริษัท และตามที่กำหนดโดย
คณะกรรมการบริษัท และหนวยงานกำกับดูแล  

• วาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลที่มีความเปนอิสระ เพื่อให
ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเปน  

• มีอำนาจเชิญฝายจัดการ ผูบริหาร หรือบุคคลใดที่
เกี่ยวของของบริษัทมาใหความเห็น เขารวมประชุม
หรือใหขอมูลที่เกี่ยวของตามที่จำเปน  

• รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของคณะกรรมการ
บริหาร ใหคณะกรรมการบริษัทรับทราบเปนประจำ
ทุกเดือน ในวาระการรายงานของประธานคณะ
กรรมการบริหาร  

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และประเมิน
ความเพียงพอของกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
เปนประจำทุกป โดยอยูภายใตการดูแลของคณะกรรม
การบรรษัทภิบาลและสรรหา  

• ดำเนนิการอืน่ๆ ใด หรอืตามอำนาจและความรบัผดิชอบ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายหนาที่ใหเปน
คราวๆ ไป 

 
(5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee) 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย

กรรมการไมนอยกวา 7 คน และไมมากกวา 15 คน 
โดยเปนกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงที่มี
ความรู ความสามารถ ซื่อสัตย และอุทิศเวลาใหการ
บริหารและดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานการ
บริหารความเสี่ยงและสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท มีหนาที่ในการกำกับและบริหารความ
เสี่ยงทั้งหมดในพื้นที่ที่ เกี่ยวของทางดานการเงิน  
การพาณิชย กฎหมาย ตรวจสอบภายใน การกำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ การกำกับดูแลกิจการ  
การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีสานสนเทศ ความยั่งยืน 
อุตสาหกรรม และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยกรรมการจำนวน 13 ทาน โดยมี 
รายนามดังตอไปนี้ 

 
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
2. นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร (1) กรรมการบริหารความเสี่ยง  
3. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
4. นายวิชัย กิตติวิทยากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง  
5. นายธีระยุทธ บุญโชติ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
6. นายธีรวัฒน กุสลางกูรวัฒน กรรมการบริหารความเสี่ยง  
7. นายเอกชัย ภัคดุรงค กรรมการบริหารความเสี่ยง  
8. นายประมุข ชัยวงศวุฒิกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง  
9. นายสุพจน ชินวีระพันธุ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
10. นายภาวิษฏ งานสำเร็จ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
11. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง  
12. นายสลิล จารุจินดา กรรมการบริหารความเสี่ยง  
13. นายคมสัน เสรีภาพงศ (2) กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
หมายเหตุ (1) นายอนุวัฒน สงวนทรัพยากร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติ 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 
 (2) นายคมสัน เสรีภาพงศ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560  
  ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 
 (3) นายประวินทร คุโรวาท ลาออกจากตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตองมีการประชุม
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม  
โดยตองมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเขารวมประชุมไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม ในป 2560  
มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานตอคณะ
กรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การเขา
ประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจ
หนาที่เปนลายลักษณอักษรเปนไปตามคำสั่งแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ดังนี้  
• กำหนดหลักเกณฑ นโยบาย และกระบวนการในการ

ประเมินและบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอ
บริษัทรวมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบาย  
และระบบการบริหารความเสี่ยงเปนประจำทุกป  

• จัดใหมีกิจกรรมการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับ
ความเสี่ยง พรอมทั้งกำหนดแนวทาง และกลยุทธการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่
ยอมรับไดภายใตตนทุนที่เหมาะสม  

• ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงภายใตแนวทางและนโยบายที่ไดรับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท  

• ดูแลสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานใหมีความรู
ความเขาใจและรับทราบหนาที่ของตนในการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท  

• รายงานตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ และคณะกรรมการบริหารอยางสม่ำเสมอเกี่ยว
กับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยง
ของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงตางๆ รวมถึงสิ่งที่
ตองดำเนินการปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายและกลยุทธที่กำหนด  

• พิจารณาทบทวนขอบอำนาจและความรับผิดชอบ
เปนประจำทุกป และเสนอขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง
ตอคณะกรรมการบริษัท 

 
(6) คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable 

Development Committee) 
  คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืนประกอบดวย

กรรมการบริษัทและกรรมการที่เปนผูบริหารระดับ
สูงรวมอยางนอย 5 คน ที่มีความรู ความสามารถ 
ซื่อสัตยสุจริต และอุทิศเวลาใหการบริหารและ 
ดำเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายดานการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนและสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดย
ประธานคณะกรรมการตองผานความเห็นชอบจาก
กรรมการและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และใหผูอำนวยการสำนักสื่อสารองคทำหนาที่เปน
เลขานุการ เวนแตคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย
ใหเปนอยางอื่น 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน ประกอบดวยกรรมการจำนวน 11 ทาน โดยมี 

รายนามดังตอไปนี้  
 ชื่อ - นามสกุล ตำแหนง  

1. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

2. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

3. นายธีระยุทธ บุญโชติ กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

4. นายธีรวัฒน กุสลางกูรวัฒน กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

5. นายเอกชัย ภัคดุรงค กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

6. นายสลิล จารุจินดา กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

7. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

8. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

9. นายภาวิษฏ งานสำเร็จ กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

10. นายสุพจน ชินวีระพันธุ (1) กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  

11. นางสาวปยะนุช สุจปลื้ม (2) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน  
หมายเหตุ (1) นายสุพจน ชินวีระพันธุ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยื่น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 
 (2) นางสาวปยะนุช สุจปลื้ม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 
 (3) นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ลาออกจากตำแหนงกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 

 



142 รายงานประจำป 2560 

 คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่ งยืนตองมีการ
ประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
โดยตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด จึงจะถือวาครบองค
ประชุม ในป 2560 มีการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง 
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท (โปรดดูรายละเอียด
ในหัวขอ “การเขาประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 
2560”) 
 
ขอบเขตและอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการการพัฒนา
อยางยั่งยืน  
 คณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืนมีขอบเขตอำนาจ
หนาที่ เปนลายลักษณอักษรเปนไปตามกฎบัตรคณะ
กรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ดังนี้  
• พิจารณาและกำหนดเปาหมาย นโยบาย กลยุทธ 

ตลอดจนแผนดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนที่
สอดคลองกับการดำเนินธุรกิจทั้งในดานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอมขององคกร  

• กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน ตลอดจนผูรับผิด
ชอบในแตละดานอยางชัดเจน  

• กำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม นโยบาย กลยุทธ 
แผนการดำเนินงานการพัฒนาอยางยั่งยืน ผานคณะ
ทำงานการพฒันาอยางยั่งยืน  

• กำหนดประเด็นสำคัญและใหความเห็นตอคณะ
กรรมการบริษัทเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ที่สอดคลองกับกรอบแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดีของบริษัท เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท  

• มีอำนาจหนาที่ ในการขอขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของและมีอำนาจในการเชิญผูที่มีสวนเกี่ยวของ
มาประชุมหรือใหขอมูลที่เกี่ยวของตามที่จำเปน  

• มีอำนาจหนาที่ในการแตงตั้งคณะทำงานการพัฒนา
อยางยัง่ยนื (SDWG) เพือ่รวมรบัผดิชอบและดำเนนิงาน
ในดานตางๆ เพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท  

• พิจารณาใหคำแนะนำและพิจารณาอนุมัติรายงานการ
พัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อขออนุมัติตอคณะกรรมการ
บริษัท  

• รายงานการดำเนินงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และรายงานสรุปการดำเนิน
งานตอนสิ้นปงบประมาณ  

• ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และการปฏิบัติ
งานโดยรวมของคณะกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ทั้งคณะ ตลอดจนประเมินความพอเพียงของกฎบัตรนี้ 
เปนประจำทุกป  

• ดำเนินการอื่นๆที่เห็นสมควร เพื่อใหการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนของบริษัทบรรลุตามเปาหมายที่กำหนด หรือ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
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การประชุมคณะกรรมการชุดยอยในป 2560  
  การเขารวมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)  
 คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ 
 ตรวจสอบ กำหนด บรรษัทภิบาล บริหาร บริหาร พัฒนา 
  คาตอบแทน และสรรหา  ความเสี่ยง อยางยั่งยืน  

1. ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี 12/12  

2. นางชรินทร วงศภูธร 12/12 3/3  

3. ศาสตราจารยสำเรียง เมฆเกรียงไกร 12/12 3/3 3/3  

4. นางภัทรียา เบญจพลชัย 11/12  3/3  

5. นายสมประสงค บุญยะชัย  

6. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ (1)  1/1  15/15  

7. นายฟลิป เชียง ชอง แทน (2) (3)  2/2 1/1 7/8  

8. นายเกว็ก บัค ไช (4)   2/2 14/15  

9. นายเอนก พนาอภิชน    15/15  

10. นายไพบูลย ภานุวัฒนวงศ    15/15 2/4 3/3  

11. นายปฐมภพ สุวรรณศิริ    15/15 4/4 3/3  

12. นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ (5)     3/4 1/3  

13. นายวิชัย กิตติวิทยากุล     3/4  

14. นายธีระยุทธ บุญโชติ     4/4 3/3  

15. นายธีรวัฒน กุสลางกูรวัฒน     3/4 2/3  

16. นายเอกชัย ภัคดุรงค     4/4 3/3  

17. นายประมุข ชัยวงศวุฒิกุล     3/4  

18. นายสุพจน ชินวีระพันธุ (6)     3/4 2/3  

19. นายภาวิษฏ งานสำเร็จ     0/4 0/2  

20. นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง     3/4 2/3  

21. นายสลิล จารุจินดา     3/4 3/3  

22. นายประวินทร คุโรวาท (7)     4/4  

23. นางกรรธิมา เอื้อวิทยา      2/3  

24. นางสาวปยะนุช สุจปลื้ม (8)      2/3 
 
หมายเหตุ (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทนนายฟลิป เชียง ชองแทน ที่ลาออกจากตำแหนง  
  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560  
  เปนตนไป 
 (2) นายฟลิป เชียง ชอง แทน ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการกำหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30  
  มิถุนายน 2560 เปนตนไป 
 (3) นายฟลิป เชียง ชอง แทน ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา โดยมีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 (4) นายเกว็ก บัค ไช ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการกำหนดคาตอบแทน แทนนายฟลิป เชียง ชอง แทน ที่ลาออกจากตำแหนง โดยมติที่ 
  ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีผลตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2560 เปนตนไป 
 (5) นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ลาออกจากตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เปนตนไป 
 (6) นายสุพจน ชินวีระพันธุ ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 เปนตนไป 
 (7) นายประวินทร คุโรวาท ลาออกจากตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 
 (8) นางสาวปยะนชุ สจุปลืม้ ไดรบัการแตงตัง้เปนกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการการพฒันาอยางยัง่ยนื เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2560  
  เปนตนไป 
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2.3 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ และผูบริหาร 
 ระดับสูง 

 
(1) การสรรหากรรมการอิสระ 
  หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระ รวมถึง

คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหา ไดเปดเผยไวแลว
ใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ > 1. โครงสรางและองคประกอบของคณะ
กรรมการ > 1.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 
(2) การสรรหากรรมการ และผูบริหาร  
 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหาเพื่อทำหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือก 
และกลั่นกรองบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ เพื่อการคัด
เลือกและเสนอแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการตาม
นโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท โดยในการ
พิจารณาคัดเลือกจะคำนึงถึงสัดสวน จำนวน ความหลาก
หลาย และองคประกอบของคณะกรรมการที่ เหมาะ
สมในดานตางๆ โดยจะพิจารณาจากทักษะ และความรู
ความชำนาญเฉพาะดานของคณะกรรมการบริษัทที่
ตองการเพิ่มเติมและสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท รวมถึงตองเปนผูที่พรอมในการอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหนาที่กรรมการบริษัทอยางเต็มที่ และ
ตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยมีหลัก
เกณฑการสรรหา รวมถึงขั้นตอนการคัดเลือกกรรมการ 
ดังนี้  
1. กำหนดหลักเกณฑ - คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหาจะพิจารณาสรรหากรรมการโดยมีการจัด
ทำ Board Skill Matrix เพื่อใชเปนเกณฑการพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการที่ตองการสรรหา โดย
พิจารณาจากทักษะที่จำเปนซึ่งยังขาดอยูในคณะ
กรรมการบริษัท และสอดคลองกับกลยุทธในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท  

2. วิธีการสรรหา - พิจารณาสรรหาบุคคลโดย  
• เปดโอกาสใหคณะกรรมการแตละทานเสนอชื่อ

บุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวาเปนผูที่เหมาะสม  
• เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลที่

เห็นสมควรไดรับการพิจารณาผานทางเว็บไซต
ของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมสามัญผูถือหุน 
โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด 

 
  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ทางบริษัทไดแจง 

ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและผูถือหุน

ทราบวา ไดพนกำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแลว 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่ เห็น
สมควรและมีคุณสมบัติเหมาะสมไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการบริษัทแตอยางใด  
• ใหบริษัทที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search 

Firm) ชวยคัดกรองผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
• ใหเลขานุการบริษัท นำรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม ตามที่ปรากฏอยูในฐานขอมูลกรรมการ 
(Director Pool)ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ทำเนียบกรรมการ (กรรมการอาชีพ) ของสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย มาประกอบ
การพิจารณา  

3. การคัดเลือก - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา จะทำการประเมินคุณสมบัติเบื้องตนของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และคัดเลือกผูที่พิจารณา
แลวเห็นวาเหมาะสม  

4. การแตงตั้ง - คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
จะเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ 
กอนนำชื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งเปน
รายบุคคล ในกรณีแตงตั้งกรรมการที่ถึงคราวตอง
ออกตามวาระ และแตงตั้งกรรมการใหม 

 
 สำหรับกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระ ใหเสนอตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งแทน 
 
 อยางไรก็ดี การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน 
มีหลักเกณฑและวิธีการ ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง กรรมการตอง

พนจากตำแหนงตามวาระเปนจำนวน 1 ใน 3 โดยให
กรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก
ตำแหนง และกรรมการที่ออกตามวาระนี้อาจถูกเลือก
เขามาดำรงตำแหนงตอได  

2. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ
และวิธีการดังตอไปนี้  
2.1 ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุน

ที่ถือ  
2.2 ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมด

ตามขอ 2.1 เพื่อที่จะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
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หลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่ เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได  

2.3 บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา
เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับ 
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด  

3. กรณีที่ตำแหนงกรรมการว างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากออกตามวาระดังกลาว ใหคณะกรรมการมี
มติดวยคะแนนไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่
เหลืออยูเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เขามาเปน
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว 
ถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลืออยูไมถึงสอง
เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยู
ในตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทน 

 
 การสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร 
 สำหรับการสรรหาและแตงตั้งผูบริหาร ไดเปดเผยไว
แลวใน หมวดที่ 5 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการขอ 11 การสืบทอดตำแหนงผูบริหาร 
 
2.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและ 

 บริษัทรวม 
 
 คณะกรรมการของบริษัทใชอำนาจในการกำกับดูแล
บริษัทยอยและบริษัทรวม โดยใชอำนาจหนาที่ในการ
บริหารงาน ตามวัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุม
ของผูถือหุนของบริษัท ซึ่งจะทำการบริหารงานผานที่
ประชุมคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและอนุมัติ และ/
หรือ ใหอำนาจแกคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และ/หรือ 
มอบอำนาจใหแกบุคคลใดแลวแตกรณี เพื่อการบริหาร
งาน โดยการสงตัวแทนไปนั้นจะตองเปนไปตามสัดสวน
การถือหุนของบริษัท อยางไรก็ตาม การดำเนินการ
บริหารนั้นจะตองอยูภายใตการกำกับดูแลของคณะ
กรรมการบริษัทซึ่งจะตองเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต 
และรักษาผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนอยาง
สูงสุดเปนสำคัญ 
 

 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลโดยการมอบ
อำนาจใหกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร เขาไปเปน
ตัวแทนของบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม โดยจะมี
มาตรการและขั้นตอนในการบริหารจัดการผานคณะ
กรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา จะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะดำรงตำแหนงเปนกรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร แลว
แตกรณี ผานที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา เพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่เห็นสมควร แลวจึงนำ
เสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมตอไป 
 
 ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผูบริหาร ที่ไดรับการแตง
ตั้งดังกลาว จะตองดำเนินการบริหารงานใหเปนไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายไว โดยจะ
ตองยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และ
นโยบายตางๆ ของบริษัท ที่ไดมีการวางไวอยางเครงครัด 
ซึ่งยึดถือผลประโยชนของผูถือหุน และบริษัทเปนหลัก 
โดยไมสามารถดำเนินการใดๆ อันขัดตอวัตถุประสงค 
และขอบังคับของบริษัท รวมถึงจะตองดำเนินการใหเปน
ไปตามระบบควบคุมภายใน อีกทั้งการดำเนินงานใน
กิจการบริหารจะตองเปนไปตามแบบแผนที่ดีโดยไมขัด
ตอนโยบายของบริษัทในเรื่องตางๆ อาทิเชน วิธีการ
ปฏิบัติในการออกเสียงในแตละวาระ ขั้นตอนการขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กลไกการกำกับดูแล 
การเปดเผยขอมูลสำหรับฐานะทางการเงินและผลการ
ดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การได
มาหรือจำหนายไปซึ่งทรัพยสิน รวมถึงระบบควบคุม
ภายในของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจหลักและมีความ
เหมาะสม รัดกุม เพียงพอ ซึ่งการดำเนินการดังกลาวตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ และหลักกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของ รวมถึงการกำกับดูแลที่ดี และแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
2.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
 
 บริษัทมีนโยบายหามมิให ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกระดับ นำขอมูลบริษัทไปเปดเผยหรือนำไปใชสวนตน 
หรือกระทำการที่อาจมีการขัดแยงทางผลประโยชน หาก
ฝาฝนบริษัทถือวาเปนความผิดอยางรายแรงและกำหนด
บทลงโทษขั้นสูงสุด 
 
 บริษัทยังกำหนดใหผูบริหาร และพนักงาน ซึ่งอยูใน
หนวยงานที่ทราบขอมูลภายในหลีกเลี่ยง หรืองดการซื้อ
ขายหลักทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือน กอน
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การเปดเผยงบการเงินใหแกสาธารณชน นอกจากนี้ 
บริษัทไดใหความรูและความเขาใจแกผูบริหารในระดับ
ตางๆ เกี่ยวกับภาระหนาที่ในการรายงานการถือครอง
หลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย
ของบริษัทตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอ
สำนั ก ง านคณะกรรมการกำกั บหลั กทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้ง บท
ลงโทษและตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สวนการสนับสนุนขอมูลใหกับบริษัทใน
เครือ บริษัทไดกำหนดหลักเกณฑเพื่อปองกันการรั่วไหล
ของขอมูล เชน การขอหนังสือขอตกลงในการเก็บรักษา
ความลับและการหามถายขอมูลเอาสารโดยไมไดรับ
อนุญาต 
 
 ในป 2560 บริษัทไดจัดทำระเบียบวาดวยการจัดชั้น
ความลับและการจัดการขอมูล เพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
การบริหารจัดการขอมูลความลับของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงสรางความมั่นใจให
กับนักลงทุน ผูถือหุน คูคา และผูมีสวนไดเสีย ในการ
จัดการขอมูลใหมีความปลอดภัย และเปนแนวทางปฏิบัติ
ใหกับผูบริหาร พนักงาน และผูที่เกี่ยวของ ในการจัดการ
ขอมูลตามระดับชั้นความลับ นอกจากนี้ บริษัทยังมี 
นโยบายดานความปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ  
เพื่อเปนแนวปฏิบัติควบคูกันไปอีกดวย 
 

2.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
 
 ในป 2560 บริษัทและบริษัทยอยไดจายคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fees) 
 
 บริษัทและบริษัทยอย ไดจายคาตอบแทนจากการ
สอบบัญชีใหแกสำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท ทูช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังนี้  
 บริษัท คาตอบแทนจากการ 
  สอบบัญชี (ลานบาท)  
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) 1.86 

บริษัทยอยและบริษัทรวม 5.74  
รวมคาสอบบัญชี 7.60 

Out-of-pocket 0.05  
รวมคาสอบบัญชีและ 7.65 

Out-of-pocket 

 
(2) คาตอบแทนอื่น (Non-Audit Fees) 
 
 บริษัทไดจายคาตอบแทนจากการตรวจสอบสำหรับ
กรณีเฉพาะเรื่อง และคาบริการใหคำปรึกษาดานอื่นที่ไม
เกี่ยวของกับงานสอบบัญชี ใหแกสำนักงานสอบบัญชี 
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เปน
จำนวนเงิน 80,000 บาท 




